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I

Algemene rekening van de Staat 2011

Overzending van de rekeningen
De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de
federale Staat bepaalt dat de minister van Begroting de algemene rekening van het algemeen
bestuur opstelt en ze voor 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarop ze betrekking heeft
naar het Rekenhof zendt. Aangezien het Rekenhof de algemene rekening op dat moment nog
niet had ontvangen, heeft het de minister in een brief van 1 augustus herinnerd aan de wettelijke
termijn en hem verzocht de rekening zo snel mogelijk voor te leggen.
De minister van Begroting heeft op 18 september 2012 een eerste versie van de rekening van
uitvoering van de begroting naar het Rekenhof verzonden. Die omvatte niet de rekening van de
toewijzingsfondsen noch de toelichtingen waarin de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 voorziet. De andere elementen en de rest van de algemene rekening (jaarrekeningen) werden op
28 september en 5 oktober 2012 verzonden.
De minister van Begroting moet het wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening
van het algemeen bestuur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers indienen voor 30 november van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar. Door de vertraging van verschillende maanden
in de overzending van de algemene rekening kan die wettelijke termijn voor het begrotingsjaar
2011 niet meer worden nageleefd.

Uitvoeringsrekening van de begroting 2011
Begrotingsresultaat
Via het begrotingssaldo en het vorderingensaldo schetst het Rekenhof het algemene resultaat
van de rekening van uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2011.
Het begrotingssaldo bedraagt -18,7 miljard euro, d.i. 7,8 miljard meer tekort dan in 2010. De deelneming in Dexia en de steun aan Griekenland maken 5,2 miljard euro van dat resultaat uit.
Het vorderingensaldo voor alle overheden samen bedraagt -13,8 miljard euro, d.i. 0,4 miljard
meer tekort dan in 2010. Het bedraagt 3,7 % van het BBP. Het aandeel van de federale overheid
hierin bedraagt -12,5 miljard euro of 3,4 % van het BBP.
Op de rijksmiddelenbegroting aangerekende ontvangsten
Buiten de opbrengst van leningen en de terugkoop van effecten bedragen de ontvangsten op de
rijksmiddelenbegroting 41.034,5 miljoen euro, d.i. 40.439,1 miljoen euro lopende ontvangsten
en 595,3 miljoen euro kapitaalontvangsten. De ontvangsten liggen 6,1 % lager dan die van 2010,
die echter waren beïnvloed door een aanzienlijke kapitaalontvangst, en liggen 4,1 % lager dan de
begrotingsramingen.
Het Rekenhof stelt vast dat heel wat ontvangsten werden geïnd die niet in de begroting waren
geraamd, dat realisaties in belangrijke mate boven of onder de ramingen liggen en dat er negatieve ontvangsten zijn.
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Uitgaven
In 2011 bedroegen de begrotingsuitgaven, zonder de aflossing van de rijksschuld, 71.594,1 miljoen euro.
De primaire uitgaven stegen ten opzichte van 2010 met 16.129,3 miljoen euro tot 59.512,0 miljoen euro. Die stijging is grotendeels toe te schrijven aan de aanrekening van 11.608,7 miljoen
euro voor de aankoop van effecten, wat voordien werd aangerekend op de aflossing van de rijksschuld. Als die boekhoudkundige verschuiving en de kredietverleningen en deelnemingen buiten
beschouwing worden gelaten, stijgen de primaire uitgaven met 9,4 %, vooral door de uitgaven
ter ondersteuning van financiële instellingen en Europese lidstaten. Als ook deze uitgaven buiten
beschouwing worden gelaten alsook de wijzigingen in aanrekening op de overige deelnemingen
en kredietverleningen, zijn de resterende uitgaven in 2011 constant gebleven in vergelijking met
2010.
Er is alleen een overschrijding van kredieten in de sectie Rijksschuld.
Toewijzingsfondsen
De gedeelten van de opbrengst van belastingen, heffingen en stortingen die aan andere overheden worden toegewezen, passeren via toewijzingsfondsen voordat ze aan de begunstigden
worden gestort.
De voorafnemingen op de bedrijfsvoorheffing die als ontvangsten zijn geboekt op toewijzingsfonds 66.34 betreffende de bijdrage van de bedrijfsvoorheffing aan de sociale zekerheid (wegens
onvoldoende btw-opbrengst), zijn hoger dan wettelijk toegestaan.
Twee toewijzingsfondsen, het fonds voor de verkeersveiligheid en het fonds milieuvriendelijke
maatregelen betreffende de autovoertuigen (MMA), hadden op het einde van het begrotingsjaar 2011 een niet-toegestaan tekort. Bovendien werden bij die twee fondsen de wettelijke voorschriften overtreden, die bepalen dat het toewijzingsfonds enkel gebruikt mag worden voor andere overheden.

Jaarrekening 2011
Een globaal overzicht van het patrimonium van het algemeen bestuur zal in principe pas voorhanden zijn wanneer alle FOD’s en POD’s in Fedcom zijn gestapt en hun volledige vermogen erin
is opgenomen, wat uiterlijk in 2017 gebeurd zou moeten zijn.
Het reglementair kader van Fedcom is niet afgewerkt en het ontbreekt de departementen aan
voldoende en coherente instructies en richtlijnen over de manier waarop de algemene boekhouding moet worden gevoerd.
Het Rekenhof stelt tekortkomingen vast op het vlak van de volledigheid, de juistheid en de getrouwheid van de boekhoudkundige verrichtingen, in het bijzonder wat de aansluiting tussen
de begrotingsboekhouding en de algemene boekhouding betreft, de toepassing van het begrip
“vastgesteld recht”, de naleving van het boekhoudplan, het bestaan van organieke fondsen die
niet bij wet ingesteld werden, de samenstelling van het maatschappelijk vermogen, de naleving
van de principes van afgrenzing van de boekjaren en tot slot de registratie van de beheersverrichtingen van de federale staatsschuld.
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Specifieke thema’s met betrekking tot de begroting en rekeningaflegging
2011
Fiscale ontvangsten geïnd door de federale Staat in 2011
Ten opzichte van 2010 zijn de fiscale ontvangsten van de federale Staat (toegewezen of opgenomen in de rijksmiddelenbegroting) met 3,66 % gestegen in 2011. Die groei is lichtjes lager dan
die van het nominaal BBP (3,88 %). In tegenstelling tot 2010 is de groei het sterkst bij de directe
belastingen (+4,92 %). De btw-ontvangsten stijgen eveneens sterker dan gemiddeld (+4,10 %).
De ontvangsten uit accijnzen kennen daarentegen een achteruitgang met 420 miljoen euro ten
opzichte van 2010 (-5,52 %).
De fiscale ontvangsten van de federale Staat voor 2011 liggen 2,4 miljard euro lager dan de begrotingsramingen (d.i. 2,8 %).
Om de werkelijke resultaten te kunnen confronteren met de nagestreefde doelstellingen en,
indien nodig, de maatregelen waarvan de resultaten niet beantwoorden aan de ramingen, bij
te sturen, beveelt het Rekenhof aan de informatie die daartoe nodig is, te verbeteren. Om de
effectief gerealiseerde ontvangsten te kunnen vergelijken met de begrotingsramingen, zouden
de berekening van de raming van de maatregelen en de modaliteiten voor de toepassing ervan
bovendien moeten worden gepreciseerd in de begrotingsdocumenten.
In het kader van de derde effectiseringsverrichting werden de investeerders eind 2011 integraal
terugbetaald. De afsluiting van die verrichting heeft voor de Staat een positief saldo van 10 miljoen euro opgeleverd. De tweede effectiseringsverrichting liep in 2011 nog verder.
Voor het aanslagjaar 2011 werd ongeveer 18 miljard euro notionele intresten afgetrokken van de
belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting. Voor 2011 werd 17 miljard euro notionele
intresten overgedragen naar latere aanslagjaren.
Financiering van andere entiteiten en instellingen
In 2011 werd 31.912 miljoen euro gestort als toegewezen belastinggedeelten aan de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies. Ze stijgen 9,2 % ten opzichte van de
29.215 miljoen euro in 2010. Naast de toegewezen belastingen ontvangen de gemeenschappen,
de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie ook bedragen ten laste van de
begrotingskredieten (trekkingsrechten, dotaties, buitenlandse studenten…). In 2011 ging het om
919 miljoen euro. In 2011 werd door de Staat 6.888 miljoen euro aan gewestbelastingen gestort.
Dat is 7,4 % minder dan de 7.436 miljoen euro in 2010, maar nagenoeg hetzelfde als in 2009.
Evolutie van de staatsschuld en de overheidsschuld
In 2011 bedroegen de brutofinancieringsbehoeften van de Staat 50,42 miljard euro. Om die
behoeften te financieren, heeft de Staat voor 49,50 miljard euro aan langetermijneffecten
uitgegeven.
Tussen 31 december 2010 en 31 december 2011 steeg de brutostaatsschuld met 22,23 miljard
euro. Op het einde van het jaar bedroeg ze 363,84 miljard euro. De intrestlasten van de staatsschuld in termen van vastgestelde rechten (gelopen intresten) bedroegen in 2011 12,08 miljard
euro. De geconsolideerde bruto-overheidsschuld (361,73 miljard euro), uitgedrukt in procent van
het BBP, steeg in die periode met 2,3 procentpunt tot 97,8 % op 31 december 2011.
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Financiële impact van de steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis en ter
vrijwaring van de financiële stabiliteit van de eurozone
Op 1 augustus 2012 had de Staat participaties in zes financiële instellingen. Hij ontving daarvoor
205,2 miljoen euro aan dividenden voor het boekjaar 2011.
Begin 2012 schreef de Staat in op een lening die Vitrufin (het vroegere Ethias Finance) uitgaf voor
81,6 miljoen euro.
Het uitstaande bedrag van de garanties die de Staat aan diverse financiële instellingen verleende,
beliep 60,2 miljard euro op 1 augustus 2012. De Staat waarborgt ook bankdeposito’s, tak-21-levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen voor een maximum van 100.000 euro per persoon en per financiële instelling, per verzekeringsmaatschappij en
per coöperatieve vennootschap.
De European Financial Stability Facility (EFSF) participeert voor maximaal 104,8 miljard euro in
de steunprogramma’s voor Griekenland, Ierland en Portugal. De EFSF neemt ook deel aan de
herstructurering van de Griekse schuld en aan de herkapitalisatie van de Griekse banksector
voor maximaal 83,5 miljard euro. Op 1 augustus 2012 had de EFSF voor die steunmaatregelen
118,7 miljard euro aan uitgiften gedaan.
Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is operationeel geworden in het laatste trimester
van 2012. België zal voor 3,47 % bijdragen, wat neerkomt op maximum 24,3 miljard euro.
Op 1 augustus 2012 was de Staat in totaal voor 26,4 miljard euro tussengekomen ten voordele
van bepaalde financiële instellingen en van de eurozone. De ontvangsten in verband met die tussenkomsten bedroegen 11,8 miljard euro.
Rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer en de instellingen van openbaar
nut: naleving van de wettelijke termijnen
De wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van de rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijke beheer en de openbare instellingen worden onvoldoende in acht genomen.
Verschillende staatsdiensten met afzonderlijk beheer leggen hun rekeningen met vertraging aan
het Rekenhof voor. Op 31 oktober 2012 beschikte het Rekenhof over 22 van de 28 officiële rekeningen 2011.
Wat de instellingen van openbaar nut betreft, beschikte het Rekenhof op 31 oktober 2012, voor
het jaar 2011, slechts over 22 van de 33 verwachte rekeningen.
Wijziging van de inrichtingswet van het Rekenhof: gevolgen voor de controle op de openbare
instellingen
Door een wijziging van zijn inrichtingswet is het Rekenhof sinds 1 januari 2012 bevoegd voor de
controle van de rekeningen van alle openbare instellingen die door de Staat worden opgericht of
die eronder ressorteren. Het Rekenhof heeft onderzocht aan welke criteria een instelling moet
voldoen om overeenkomstig de nieuwe wetsbepaling onder zijn controlebevoegdheid te vallen.
Aan de hand hiervan heeft het de instellingen proberen te identificeren die nog niet aan zijn rekeningencontrole waren onderworpen, maar die dat voortaan wel zullen zijn.
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Het Rekenhof heeft nogmaals aangedrongen op een geactualiseerde indicatieve lijst van instellingen die onder het toepassingsveld van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 vallen. Het heeft
daarvoor verwezen naar de bestaande lijsten, zoals de lijst van de institutionele eenheden van
de Nationale Bank van België, de lijst van instellingen opgenomen in het KB betreffende de consolidatie van de financiële activa van de overheid (voor de deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie) en de lijst van instellingen waarop de wetgeving inzake
overheidsopdrachten van toepassing is. Het heeft de ministers van Begroting en van Financiën
gevraagd een initiatief te nemen om deze lijsten permanent te actualiseren en op elkaar af te
stemmen, zodat de wetgeving op de openbare instellingen op coherente en transparante wijze
kan worden toegepast.
Voorbereiding van sommige entiteiten op de comptabiliteitswet van 22 mei 2003:
opvolgingsaudit
Het Rekenhof is nagegaan welk gevolg de FOD Budget & Beheerscontrole heeft verleend aan
de aanbevelingen die het had geformuleerd naar aanleiding van zijn onderzoek in 2010 naar de
voorbereiding van 67 entiteiten op de toepassing van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003. Het
uitstel van de inwerkingtreding van de wet tot 1 januari 2014 enerzijds en verschillende begeleidende initiatieven van de FOD anderzijds hebben geleid tot een betere projectmatige voorbereiding van de entiteiten op het nieuwe boekhoudkader.
De minister van Begroting moet zo vlug mogelijk duidelijkheid scheppen via een indicatieve lijst
van instellingen over het juiste toepassingsveld van de nieuwe wetgeving.
De FOD mag niet verkeerdelijk de indruk wekken dat parallelle boekhoudsystemen naast elkaar
mogen blijven bestaan. Naast de algemene boekhouding moet er ook oog zijn voor de begrotingscomponent van het nieuwe boekhoudsysteem. Voorts moet de juistheid van de cijfers die de entiteiten in het kader van de consolidatie van de jaarrekening van de federale Staat moeten leveren,
worden gewaarborgd op basis van kwaliteitsvolle controlemaatregelen. Er moet worden onderzocht of het boekhoudkundig draagvlak van de entiteiten kan worden versterkt via de oprichting
van een centrale “boekhouddienst”. Tot slot moet permanent worden opgevolgd welke vooruitgang de entiteiten maken op het vlak van de aanpassing aan de nieuwe boekhoudkundige regels.
Evolutie van het eigen vermogen van de instellingen tussen 2007 en 2010
Nagenoeg alle instellingen beschikken over een eigen vermogen hoewel dat niet altijd is toegestaan in hun statuten of financiële reglementen. Tussen 2007 en 2010 zijn deze eigen vermogens,
die voornamelijk uit reserves of overgedragen winsten bestaan, permanent gestegen, op een
kleine daling in 2009 na.
Het Rekenhof beveelt aan dat de instellingen die geen expliciete toelating hebben om reserves
op te bouwen, de modaliteiten voor de samenstelling en de grenzen van de reserves zouden preciseren in hun financieel reglement, en dit met de goedkeuring van de bevoegde ministers. Ten
aanzien van de ministers formuleert het de aanbeveling bijzondere aandacht te besteden aan
deze eigen vermogens wanneer ze de jaarlijkse begrotingen goedkeuren en de toe te kennen
subsidies of dotaties bepalen.
Poolsecretariaat: beheer van de wetenschappelijke basis “Prinses Elisabeth” op Antarctica
Het Rekenhof heeft de publieke-private samenwerking tussen het Poolsecretariaat en de Internationale Poolstichting met betrekking tot de basis “Prinses Elisabeth” op Antarctica onder-
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zocht. Daarnaast onderzocht het ook de wettelijke onderbouwing, de financiële consequenties
en de manier waarop het Poolsecretariaat, binnen de gemaakte afspraken en het wettelijk kader,
zijn opdracht uitvoert.
Het formuleert aanbevelingen voor:
• een betere wettelijke onderbouwing van de financiële verbintenissen van de Staat in de financiering, het onderhoud en de instandhouding van de basis;
• de formalisering van de eigendomsoverdracht van de basis via schenking;
• meer transparantie in de financiële verplichtingen van de Staat op lange termijn;
• een gepast beleidsinstrumentarium en voldoende personeelsmiddelen zodat het Poolsecretariaat effectief de basis financieel en materieel kan beheren;
• een effectieve overheidscontrole op de aanwending van de overheidsgelden door de Internationale Poolstichting.
De Ministerraad heeft op 13 juli 2012 een aantal beslissingen genomen die in belangrijke mate
tegemoetkomen aan de aanbevelingen van het Rekenhof.
Regie der Gebouwen: lacunes in de economische boekhouding en achterstand bij de
overlegging van de rekeningen
De rekeningen van de Regie der Gebouwen worden met verschillende jaren vertraging aan het
Rekenhof overgezonden. Uit de controle van de rekeningen van de jaren 2005 en 2006 zijn verschillende significante tekortkomingen gebleken. Zo ontbreken boekingen van verrichtingen in
de economische boekhouding in de loop van het jaar, is het boekhoudplan onaangepast, zijn
de internecontroleprocedures ontoereikend en bestaat er geen interne audit. Voorts ontbreken
waarderingsregels, is er geen opvolging van de vorderingen en is er een verkeerde waardering
van bepaalde balansrekeningen. Het Rekenhof had reeds vroeger opgemerkt dat met het boekhoudplan van de Regie geen getrouw beeld van de patrimoniale en financiële toestand kon worden gegeven, maar zijn opmerkingen bleven zonder gevolg.
Het Rekenhof beveelt een volledige herziening aan van het boekhoudplan, met inbegrip van een
betrouwbare en overtuigende waarderingsmethode van de balansposten, het in real time bijhouden van de economische boekhouding, het wegwerken van de achterstand bij de overzending
van de rekeningen en het invoeren van internecontroleprocedures.
Integratie van de genderdimensie in de begroting
Sinds 2007 is België bij wet verplicht de genderdimensie op te nemen in het geheel van federale
beleidslijnen. Begrotingsgewijs betekende dit in 2011 en in 2012 dat de basisallocaties werden
gerangschikt volgens de potentiële impact van de uitgaven op de situatie van vrouwen en mannen. De begrotingsstukken blijven echter onvolledig. In 2012 engageerde de regering zich ertoe
de desbetreffende wet van 12 januari 2007 daadwerkelijk uit te voeren en keurde de Ministerraad
een federaal plan goed dat de genderdimensie in 40 beleidsdomeinen moet integreren.
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II

Rechtsprekende opdracht

Overlegging en afsluiting van de rekeningen van rekenplichtigen
Bij sommige diensten bestaat nog steeds een belangrijke achterstand in de voorlegging van de
rekeningen, ondanks de regelmatige herinneringsbrieven aan de betrokken administraties en
ministers.
Op 31 oktober 2012 had het Rekenhof enkel de rekeningen 2010 ontvangen van de Douane en
Accijnzen, de BTW, Registratie en Domeinen in verband met de fiscale ontvangsten. Voor de
niet-fiscale ontvangsten waren 426 van de 511 rekeningen 2011 ingediend.
Op het vlak van de uitgaven waren 212 rekeningen 2011 van de 224 betrokken beheren voorgelegd.
Tot slot werden 36 van de 62 rekeningen over waren 2011 overgelegd.
Bovendien moesten op diezelfde datum nog 69 diverse soorten rekeningen van vorige jaren aan
het Rekenhof worden voorgelegd.

III

Beheer en interne controle

Interne controle en interne-auditactiviteiten: stand van uitvoering van de koninklijke
besluiten van 17 augustus 2007
In 2007 zijn koninklijke besluiten genomen om de interne controle en de interne audit van de
federale administratie te organiseren. Ze vervangen de KB’s uit 2002, die zonder gevolg waren
gebleven. De aanwijzing van het auditcomité vond plaats na twee jaar. In mei 2011 formuleerde
het Auditcomité de aanbeveling een centrale interne-auditdienst op te richten voor de hele federale administratie. De Ministerraad heeft echter nog niet beslist. Slechts 11 van de 22 betrokken
administraties hebben een interne-auditdienst en die diensten beantwoorden bovendien niet
aan de reglementaire voorwaarden.
Vierde evaluatie van de inwerkingtreding van Fedcom bij het algemeen bestuur
De FOD Budget en Beheerscontrole heeft initiatieven genomen om de werking van zijn dienst
Federale Accountant te optimaliseren en zijn sturende rol in het beheer van het Fedcomproject
te versterken. De FOD draagt op die manier bij tot de verankering van Fedcom en de verbetering
van de eraan gekoppelde rapportering. De concrete gevolgen van die initiatieven zullen echter
pas op termijn zichtbaar worden.
Het Rekenhof heeft de minister van Begroting eraan herinnerd dat niet alle initiatieven die vroeger werden opgestart of in productie gesteld, al zijn afgewerkt of beantwoorden aan de doelstellingen. Het pleit ervoor de ambities voor nieuwe ontwikkelingen goed te kaderen en prioriteit te
geven aan de opvolging van de aanbevelingen die het Rekenhof in zijn vorige evaluatieverslagen
en bij zijn onderzoek van de jaarrekeningen heeft geformuleerd.
Het herhaalt dat de nieuwe Commissie voor de Openbare Comptabiliteit dringend moet worden
samengeroepen, zodat ze adviezen kan verstrekken over de normen van de openbare comptabiliteit en van het boekhoudplan en de problematiek van de inventaris en de waarderingsregels
kan onderzoeken.
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Jaarlijkse opvolging van het openstaande saldo aan verbintenissen, de schuldvorderingen
die naar het begrotingsjaar 2012 zijn overgedragen en de betaalde verwijlintresten
Het is in Fedcom nog steeds niet mogelijk de nodige informatie te verzamelen om na te gaan
of de departementen hun financiële verplichtingen ten opzichte van derden tijdig nakomen of
doorschuiven naar volgende begrotingsjaren.
Uit een enquête bij de zeventien federale departementen blijkt dat eind 2011 31 miljoen euro aan
schuldvorderingen waarvan de betalingstermijn was verstreken, niet was betaald en dus naar het
volgende begrotingsjaar werd doorgeschoven. Dit is 13 miljoen euro meer dan eind 2010.
Niet alle departementen konden informatie verstrekken over de verwijlintresten die ze hadden
betaald door laattijdige betalingen. Volgens de onvolledige gegevens zou in 2011 2,1 miljoen
euro verwijl- en gerechtelijke intresten zijn betaald, waarvan zowat 1,3 miljoen euro ingevolge
gerechtelijke uitspraken of dadingen. Eind 2011 bedroeg het encours van de vastleggingen nog
4,3 miljard euro tegenover 4,6 miljard euro eind 2010.
Vervolgonderzoek over de afsluitingsverrichtingen op orde- en thesaurierekeningen
De overdracht van de orde- en thesaurierekeningen naar de nieuwe boekhouding werd onvoldoende gestuurd tussen 2009 tot 2011, toen de departementen gefaseerd tot dit nieuwe stelsel
zijn toegetreden,en is deels in strijd met de comptabiliteitswet van 22 mei 2003. De minister van
Begroting heeft belangrijke acties gepland in het najaar van 2012 en in 2013 om tegemoet te
komen aan de opmerkingen en aanbevelingen die het Rekenhof vanaf zijn 167e Boek in dat verband heeft geformuleerd over het juridische kader, het gebrek aan een algemene instructie en de
onvoldoende documentatie van de over te dragen saldi.
Op een specifiek daartoe geopende orderekening werden historische saldi van inactieve orde- en
thesaurierekeningen samengebracht en onderling gecompenseerd. Het beschikbare krediet van
deze orderekening bedroeg eind 2011 772,8 miljoen euro en werd naar de rijksmiddelen gestort.
Deze storting is geen reële begrotingsontvangst zoals bedoeld in artikel 8 en 19 van de wet van
22 mei 2003. Ze houdt immers geen financiële transactie in, maar is louter een verwerking van
boekhoudkundige saldi. De boeking heeft wel een impact op het begrotingssaldo, maar beïnvloedt niet het vorderingensaldo.
Boeking en aanrekening van vastgestelde rechten met betrekking tot niet-fiscale
ontvangsten van de Fedcomdepartementen
Het regelgevend, administratief en boekhoudkundig kader voor de verwerking van vastgestelde
rechten met betrekking tot de niet-fiscale ontvangsten is ontoereikend. Het Rekenhof wijst op
de versnippering in de procedures en de interne organisatie, waarbij de klemtoon nog te veel ligt
op een procedure van opvolging en goedkeuring buiten SAP. De taken en verantwoordelijkheden
van de actoren in deze processen zijn slecht omschreven, mede door de afwezigheid van een
normatief kader. De departementen beheersen de notie van het vastgesteld recht onvoldoende,
waardoor rechten vaak pas worden geboekt op het moment van de eigenlijke inning van de ontvangst.
Het Rekenhof wijst ook op de zwakheden in de interne controle en besluit dat de implementatie
van Fedcom er niet toe heeft geleid dat over de departementen heen een consistent debiteurenbeheer wordt gevoerd.
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Defensie: beheer van niet-operationele munitie
De niet-operationele munitie van Defensie vertegenwoordigt 70 % van de voorraad reglementaire munitie in de depots. Bepaalde munitie is meer dan vijftig jaar oud. Het merendeel van de
munitie moet worden vernietigd, slechts een deel wordt te koop aangeboden. De verkoop van
munitie is echter marginaal. Defensie beheert ook de vernietiging van teruggevonden historische munitie.
De gegevensbank over de munitie is onvoldoende betrouwbaar, de kwaliteitscontroles zijn niet
frequent genoeg en de bestaande vernietigingsinstallaties zullen niet volstaan om de voorraad
niet-operationele munitie op middellange termijn te vernietigen. Op basis van een specifieke
planning zou een stand van de declassering en de vernietiging moeten worden opgemaakt om
de middelen die zullen worden ingezet zo goed mogelijk aan te passen. Voorts zijn er geen rekenplichtigen over waren die tegenover het Rekenhof verantwoording afleggen over de munitie.
Federale Politie: financieel beheer van de ontvangsten voor prestaties voor derden
De prestaties die de Federale Politie tegen betaling mag leveren aan derden zijn onvoldoende
gedefinieerd. Welke goederen of diensten kosteloos aan de lokale politiezones mogen worden
verstrekt, is evenmin zeer duidelijk. Bij gebrek aan adequate regelgeving of overeenkomsten
heerst voor sommige prestaties onduidelijkheid over de betalingsvoorwaarden, onder meer voor
de begeleiding van geldtransporten. De sancties bij laattijdige betaling zijn niet contractueel
vastgelegd of worden niet toegepast. Er zijn onvoldoende garanties dat de voorwaarden waarop
het Interventiekorps ter beschikking mag worden gesteld van de lokale politiezones, effectief
worden nageleefd. Ondanks de invoering van Fedcom en een aantal initiatieven van de directie
Financiën, zijn de interne controle en de boekhoudkundige opvolging voor verbetering vatbaar,
onder meer op het vlak van de documentatie en de annulering van vastgestelde rechten.
Financieel beheer van de wereldtentoonstelling Shangai 2010
Ruim twee jaar na afloop van de wereldtentoonstelling in Shangai werd nog geen officiële definitieve verantwoordingsrekening voorgelegd zoals reglementair bepaald. Sinds begin 2009 legt de
betrokken rekenplichtige ook geen verantwoording meer af aan het Rekenhof over zijn financieel
beheer. De meeste voor de expo gerealiseerde ontvangsten en uitgaven werden bovendien niet
opgenomen in de algemene rekening van de Staat. Volgens een voorlopige afrekening zou de
Expo een batig saldo van 7,5 miljoen euro vertonen.
Noch de ontvangsten afkomstig van de overheden, noch deze afkomstig van derden verliepen
altijd volgens de contractueel of reglementair vastgelegde modaliteiten en van sommige vorderingen werd afgezien zonder dat hiervoor een gemotiveerde beslissing van de bevoegde minister
voorhanden is en de oninvorderbaarheid ervan is aangetoond.
De FOD Economie moet contact opnemen met de bevoegde administraties om de betaalde onkostenvergoedingen, bonussen en giften fiscaal- en sociaalrechtelijk correct af te handelen.
Bij de toewijzing en de uitvoering van overheidsopdrachten die in het kader van de expo werden
gesloten, paste het “Belgisch Commissariaat bij de Internationale Tentoonstelling van Shangai
2010” de geldende wet- en regelgeving niet altijd correct toe.
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Het Rekenhof heeft erop aangedrongen dat, aangezien het Commissariaat in 2011 een permanent bestaan heeft gekregen, hiervoor een permanente beheersvorm zou worden gecreëerd die
volledig in overeenstemming is met de wetgeving op de rijkscomptabiliteit.
De FOD Economie ging akkoord met diverse aanbevelingen van het Rekenhof en zal streven naar
een betere interne organisatie, een fiscale ruling per expo en een meer performante structuur,
rekening houdend weliswaar met de eigenheden van een expo.
Terugbetaling van voorschotten toegekend aan Belgische ondernemingen in het kader van
de Airbusprogramma’s
Sinds 1980 heeft de federale Staat, bij wijze van tussenkomst in de financiering van de onderzoeks- en ontwikkelingskosten van Belgische ondernemingen voor de bouw van Airbusvliegtuigtypes, in het totaal voor 449,3 miljoen euro aan voorschotten betaald. De ondernemingen moeten deze voorschotten slechts integraal terugbetalen in geval van succesvolle commercialisering.
Op dit ogenblik staat van dat totaalbedrag nog 306,6 miljoen euro open. Een gedeelte zal echter
niet kunnen worden gerecupereerd omdat de Airbusprogramma’s niet allemaal het vooropgezette commercieel succes boeken.
Het Federaal Luchtvaartplatform dat werd opgericht tussen de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid met als doel de opvolging en afhandeling van de betreffende dossiers te optimaliseren en een betere coördinatie tussen beide administraties tot stand te brengen, blijkt in de
praktijk weinig armslag te hebben. Er is nog steeds onvoldoende samenwerking en de administratieve, financiële en boekhoudkundige afhandeling van de voorschotten en terugvorderingen
is nog voor verbetering vatbaar.
Voorts stelde het Rekenhof vast dat de Ministerraad eind 2010 en 2011 nog niet verschuldigde
sommen op een geblokkeerde rekening van een privéonderneming heeft laten storten (19,2 miljoen euro in 2010 en 38,8 miljoen euro in 2011), om te voorkomen dat aan het eind van die begrotingsjaren nog niet gebruikte kredieten zouden worden geannuleerd.
Subsidies federaal grootstedenbeleid: “contracten duurzame stad”
De Staat kent op recurrente wijze subsidies toe aan zeventien grote steden en gemeenten om
de grote stedelijke uitdagingen aan te gaan. Die subsidies passen in het kader van de “contracten duurzame stad”. De opvolging ervan door de POD Maatschappelijke Integratie kan worden
verbeterd door bepaalde procedures meer uit te werken. De POD ondervindt ook praktische
moeilijkheden om de contractuele afsluittermijnen van de urbanisatieprogramma’s na te leven.
Het Rekenhof beveelt aan het normenkader aan te passen om beter rekening te houden met de
specifieke kenmerken van dergelijke subsidies. Voorts stelde het een onevenwicht vast tussen
het belang dat wordt gehecht aan de formalisering van de financiële controle en het belang dat
naar operationele aspecten gaat.

IV

Human Resources

Personeel van het federaal openbaar ambt in 2011
De federale diensten zouden moeten beschikken over één statistische databank die de administratieve en geldelijke toestand van al het personeel dat uit de federale begroting wordt bezoldigd, op een betrouwbare, gedetailleerde en evolutieve wijze weergeeft. Het Rekenhof had deze
aanbeveling al in zijn vorige Boeken geformuleerd.
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Er zijn synergieën mogelijk tussen de huidige informaticatoepassing Pdata en de periodieke inventariseringen in het kader van de monitoring van het personeel opgezet door de omzendbrieven 602 en 602quater. Het Rekenhof beveelt aan dat de FOD Personeel en Organisatie op basis
van de gegevens die in het kader van die monitoring worden verzameld, een jaarlijks verslag zou
publiceren over de human resources van het federaal openbaar ambt en de evolutie ervan in verhouding tot de regeringsdoelstellingen.
Het personeel van het federaal administratief openbaar ambt daalt progressief. Van juni 2006 tot
juni 2011 is het verminderd met 2,8 %, d.i. een daling met 2.261 personen. Deze daling treft
nochtans niet alle federale diensten op dezelfde manier en het zijn voornamelijk de minst gekwalificeerde functies die afnemen.
Planning en budgettering van de personeelsbehoeften bij de FOD’s
Het Rekenhof stelde vast dat de personeelsplannen van de federale overheidsdiensten doorgaans
niet zijn gebaseerd op een objectieve behoeftebepaling. Er is geen link tussen de personeelsplannen en de operationele en strategische doelstellingen en de doorlooptijden voor opmaak
en goedkeuring van die plannen is veel te lang. Slechts zeven van de vijftien federale overheidsdiensten slaagden erin substantieel te besparen op de personeelskredieten. De grootste daling
(in absolute termen) werd gerealiseerd bij de FOD Financiën, waar het personeelsaantal tussen
december 2008 en januari 2012 met 9 % daalde.
HR-beheer federale wetenschappelijke instellingen
Een rechtmatigheidsaudit bij vier federale wetenschappelijke instellingen bracht problemen aan
het licht met de financieel-budgettaire verwerking van de personeelsuitgaven. Het Rekenhof
stelde eveneens een groot aantal onvolkomenheden en onregelmatigheden vast bij de bevoegdheidsverdeling inzake de personeelsbeslissingen (de delegaties), de verschillende tewerkstellingsvormen, de juridische omkadering van de personeelsmaterie en de toepassing van de administratieve en geldelijke regelgeving.
Telewerk: veiligheid van de gegevens en de informatiesystemen
In alle federale administraties neemt het telewerk toe. De FOD’s Sociale Zekerheid, Economie
en Personeel en Organisatie (P&O) hebben alle redelijke maatregen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevens worden beschermd, opgeslagen en kunnen worden gerecupereerd, dat ze
op beveiligde wijze worden overgezonden en dat het aan telewerkers ter beschikking gestelde
materiaal wordt beschermd. Deze FOD’s hebben ook adequate maatregelen genomen voor de
identificatie en autorisatie van hun gebruikers.
De FOD Binnenlandse Zaken moet zijn veiligheidsbeleid en –maatregelen herzien, in het bijzonder op het vlak van de wachtwoorden, veiligheidssystemen en bescherming van laptops. Een
overheidsopdracht is uitgeschreven voor de toegangsmachtigingen. Het beleid en de maatregelen van zijn diensten moeten meer worden gecoördineerd op dit vlak.
De werkgevers die telewerk invoeren, zijn wettelijk verplicht de FOD P&O jaarlijks een volledig
verslag te bezorgen over de toestand van het telewerk in hun departement. Niet alle departementen verstrekken die verslagen, hoewel de FOD P&O hen daaraan systematisch herinnert. De
FOD zou op basis van die verslagen een algemene evaluatie van het telewerk binnen het federaal
openbaar ambt moeten maken. Het Rekenhof beveelt aan dat die evaluatie o.m. nagaat wat de
gevolgen zijn van de beperkingen op occasioneel thuiswerk. Die beperkingen zijn dezelfde als
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die voor regelmatig thuiswerk, waardoor ze moeilijk toepasbaar zijn en waardoor de effectieve
toepassing van de veiligheidsmaatregelen niet gegarandeerd is.
Verhaalrecht bij arbeidsongevallen
In zijn 164e Boek bracht het Rekenhof verslag uit over de manier waarop acht federale overheidsdiensten het verhaalrecht bij arbeidsongevallen toepassen. Niet al deze diensten bleken gebruik
te maken van dit recht tot terugvordering. Waar dit wel gebeurde, bleek, o.m. bij gebrek aan centrale aansturing en eenduidige communicatie, de efficiëntie van de terugvorderingen te variëren.
Uit een nieuw onderzoek bij alle federale overheidsdiensten blijkt dat de meeste aanbevelingen
van het Rekenhof inmiddels worden toegepast. Niettemin blijft nog een aantal aandachtspunten
bestaan, hoofdzakelijk op het vlak van informatie-uitwisseling en informatisering. Er kan een
schaalvoordeel ontstaan indien alle federale administraties het beheer van arbeidsongevallendossiers waarin verhaal kan worden uitgeoefend aan een enkele centrale dienst toevertrouwen.
Overheidspensioenen 2007 - 2011
De pensioenlast van de overheidssector steeg tussen 2007 en 2011 met 25,5 % (+ 2,24 miljard
euro). Voor de rustpensioenen bedroeg de stijging 27,9 % (+ 2,11 miljard euro) en voor de overlevingspensioenen 10,9 % (+ 0,13 miljard euro).
In 2011 bedroegen de nominale pensioenuitgaven 11,02 miljard euro, een toename van 6,6 %
tegenover 2010.
De pensioenen van de gemeenschappen (inclusief het onderwijs) en gewesten omvatten 5,86 miljard euro, wat 53,1 % van deze uitgaven vertegenwoordigt.
Voor de federale overheidsdiensten bedroegen de pensioenuitgaven 4,18 miljard euro, een stijging van 6,9 % in vergelijking met 2010. De belangrijkste uitgavenpost op dit bestuursniveau
bleef ook in 2011 die van de militaire pensioenen (leger + ex-rijkswacht) met 1,29 miljard euro.
Op 1 juli 2011 waren er 456.066 lopende pensioenen (365.121 rustpensioenen en 90.945 overlevings- en wezenpensioenen), een groei van 11,0 % sinds 1 juli 2007 (+ 45.291 pensioenen) waarvan
2,7 % (+ 12.073 pensioenen) sinds 1 juli 2010.
Op 1 juli 2011 werden 94,6 % van de overlevingspensioenen toegekend aan een vrouwelijke titularis.
Opvolgingsonderzoek over de uitbetaling van de pensioenen in de openbare sector
In zijn 168e Boek had het Rekenhof erop gewezen dat nog geen aanzet werd gegeven voor de effectieve overheveling van de uitbetaling van overheidspensioenen naar de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). De wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen had daarvoor het wettelijk
kader gecreëerd. In 2012 was er geen evolutie in het dossier. Er moet dan ook dringend worden
beslist welke overheidsdienst in de toekomst de overheidspensioenen zal uitbetalen en er moet
in de gepaste kredieten worden voorzien.
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Afschaffing van het visum voor de overheidspensioenen
Na de afschaffing van het visum van het Rekenhof voor de overheidspensioenen, heeft de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) er alle belang bij de interne controle te versterken en
aandacht te besteden aan de interne audit. Hoewel de PDOS op dit vlak tal van initiatieven heeft
genomen, hebben die nog niet geleid tot een performant audit- en controlesysteem.
Aanvullende pensioenen in de overheidssector
Aanvullende pensioenvoordelen voor contractueel overheidspersoneel botsen soms met het algemeen wettelijk en reglementair kader van de pensioenen in de overheidssector. Om juridische
duidelijkheid te scheppen zijn wetgevende initiatieven noodzakelijk. In de vorige legislatuur was
een wetsontwerp in voorbereiding dat oplossingen bood voor een aantal van de vastgestelde
problemen. De minister van Pensioenen heeft nieuwe initiatieven aangekondigd die rekening
houden met de opmerkingen van het Rekenhof.
Capelo
De opbouw van de loopbaangegevensbank Capelo bij de PDOS via de DmfA-aangiftes vordert
onvoldoende. Daardoor zal de PDOS zijn wettelijke verplichting om de pensioenen ingaand vanaf
1 januari 2013 uitsluitend elektronisch te behandelen, meer dan waarschijnlijk niet kunnen nakomen. Bovendien stelt de PDOS talloze werkgevers vrij van een aantal wettelijke Capeloverplichtingen, wat de volledigheid van de databank uitholt en waardoor ze ook haar mogelijk nut
verliest als informatiebron over alle werknemers in de openbare sector.
Voorts legt de pensioendienst extra voorwaarden op om contractuele diensten in een overheidspensioen mee te rekenen. Er bestaat geen wettelijke basis voor deze maatregel die sommige
overheidspensioenen nadelig beïnvloedt.
Ten slotte beveelt het Rekenhof een spoedige actualisering aan van het koninklijk besluit dat de
aanvraagprocedure van een overheidspensioen regelt.
Uitvoering van de pensioenhervorming
De hervorming van de pensioenen in de openbare sector zou op 1 januari 2013 effectief van start
moeten gaan. De daarvoor benodigde aanpassing van de regelgeving is echter nog niet afgerond. Heel wat overgangsbepalingen voor de rustpensioenen zijn nog niet in wetteksten en uitvoeringsbesluiten geconcretiseerd. Voor de hervorming van de overlevingspensioenen, de pensioenbonus en de cumulatie van pensioen met beroepsinkomen zijn nog helemaal geen teksten
goedgekeurd. Dit leidt tot onduidelijkheid en rechtsonzekerheid, zowel bij de (pensioen)administraties als bij de toekomstige gepensioneerden. Voorts vereenvoudigt de pensioenhervorming
allerminst de regelgeving en bevat ze geen aanzet tot harmonisering tussen de pensioenstelsels.
Hierdoor neemt de nood aan correcte informatie alleen maar toe.
Weerslag van de loopbaanregelingen op de berekening van de overheidspensioenen
Loopbaanonderbreking en verminderde prestaties hebben een weerslag op de pensioenberekening. Om deze periodes correct op te nemen in de berekening van het overheidspensioen moet
de PDOS over alle nodige informatie kunnen beschikken. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de
verantwoordingen die de openbare werkgevers naar de PDOS doorsturen voor deze periodes
van loopbaanregeling heel wat tekortkomingen bevatten. Het beveelt aan dat de bepalingen die
in de nabije toekomst de verantwoording van de loopbaanfases moeten regelen, beter worden
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gepreciseerd op dit punt. In afwachting dat deze nieuwe modaliteiten daadwerkelijk van kracht
gaan, moet de PDOS de regels van de huidige reglementering blijven toepassen.
Voorts kan de manier waarop de PDOS de wettelijke en reglementaire teksten toepast er in bepaalde gevallen toe leiden dat een volledige loopbaanonderbreking gunstiger uitkomt voor de
pensioenberekening dan een tijdelijke onderbreking. De weerslag op het pensioenbedrag mag
dan over het algemeen gering zijn, het kan hierbij gaan om een groot aantal pensioenen.
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Zoals bepaald in artikel 180 van de Grondwet, wordt de algemene rekening van de Staat
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd samen met de opmerkingen van
het Rekenhof.
De algemene rekening wordt gedefinieerd in de artikelen 4 en 17 van de wet van
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. De algemene rekening omvat de jaarrekening en de rekening van uitvoering van
de begroting.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans;
2. de resultatenrekening, bevattende alle kosten en opbrengsten;
3. de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische classificatie;
4. de toelichting.
Die definitie geldt voor alle secties die in 2011 in het boekhoudsysteem Fedcom waren opgenomen:
• FOD Financiën, voor de dotaties;
• FOD Kanselarij van de Eerste Minister;
• FOD Budget en Beheerscontrole;
• FOD Personeel en Organisatie;
• FOD Informatie- en Communicatietechnologie;
• FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
• FOD Financiën;
• FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
• FOD Sociale Zekerheid;
• FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;
• FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;
• POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.
Voor de secties die niet tot Fedcom zijn toegetreden (FOD Justitie, FOD Binnenlandse Zaken, Defensie, Federale Politie en Geïntegreerde Werking, Regie der Gebouwen, Pensioenen, POD Wetenschapsbeleid) definieert artikel 80 van de gecoördineerde wetten op de
Rijkscomptabiliteit de algemene rekening:
1° de samenvattende rekening van de verrichtingen van de Staat;
En de drie volgende toelichtende rekeningen:
2° de rekening van uitvoering van de begroting;
3° de rekening van de vermogenswijzigingen;
4° de rekening van de Thesaurie.
Deel I van dit Boek bevat de opmerkingen van het Rekenhof die beoogd worden door artikel
180 van de Grondwet.
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In Titel I wordt commentaar gegeven bij de uitvoeringsrekening van de begroting 2011.
Titel II behandelt de jaarrekening 2011, met achtereenvolgens de balans, de resultatenrekening,
de samenvattende rekening, de toelichting en een hoofdstuk over de boeking van de staatsschuld.
Titel III behandelt tot slot een aantal specifieke aandachtspunten die verband houden met de
begroting en de rekeningaflegging 2011.

Overzending van de rekeningen
De minister van Begroting stelt de algemene rekening van het algemeen bestuur op en zendt
ze naar het Rekenhof voor 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarop ze betrekking heeft
(artikel 72 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat).
Aangezien het Rekenhof vaststelde dat de algemene rekening nog niet toegestuurd was, heeft
het bij brief van 1 augustus de minister van Begroting herinnerd aan de wettelijke termijn en hem
verzocht de rekening zo snel mogelijk voor te leggen.
Een eerste versie van de rekening van uitvoering van de begroting werd op 18 september 2012 naar het Rekenhof verzonden. Die omvatte niet de rekening van de toewijzingsfondsen
evenmin als de toelichtingen waarin artikel 28 van de wet van 22 mei 2003 voorziet. De andere
elementen en de rest van de algemene rekening (jaarrekeningen) werden op 28 september en
5 oktober 2012 verzonden.
De minister van Begroting moet het wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening
van het algemeen bestuur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers indienen voor 30 november van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar (artikel 76 van de wet van 22 mei 2003).
Door de vertraging van verschillende maanden in de overzending van de algemene rekening kan
die wettelijke termijn voor het begrotingsjaar 2011 niet meer worden nageleefd.
De rekening van de Thesaurie 2011 werd nog niet aan het Rekenhof overgelegd. Die rekening is
een onderdeel van de algemene rekening van de Staat. Ze bevat een overzicht van de financiële
verrichtingen van de Schatkist, die optreedt als beheerder van de geldmiddelen van de Staat. Dit
houdt in dat ze de nodige geldmiddelen voorschiet indien de ontvangsten te traag worden geïnd
en niet volstaan om de uitgaven te dekken. In principe omvat de rekening van de Thesaurie enkel
de overheidsdiensten die niet in het Fedcomsysteem zijn gestapt. Deze rekening maakt alleen
maar volgens artikel 80 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit deel uit van de
algemene rekening. Het verslag over die rekening zal in een bijvoegsel bij dit 169e Boek worden
gepubliceerd zodra die rekening overgelegd en onderzocht zal zijn.
De minister van Begroting deelde aan het Rekenhof mee dat de rekening van de vermogenswijzigingen over het jaar 2011 niet meer zal worden opgemaakt. Die rekening van de vermogenswijzigingen is één van de drie toelichtende rekeningen die samen met de samenvattende rekening
deel uitmaken van de algemene rekening van de Staat. Ze geeft de wijzigingen aan in het actief
en passief van het vermogen van de Staat. De minister van Begroting deelde het Rekenhof op
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8 juni 2012 mee dat het in de overgangsfase naar de nieuwe comptabiliteit nog weinig relevant is
de rekening van de vermogenswijzigingen op te stellen.
Hij benadrukte daarbij dat alle vaste activa van het algemeen bestuur in de nieuwe comptabiliteit moeten worden opgenomen binnen een periode van vijf jaar vanaf 2013. Hij achtte het dan
ook niet meer opportuun nog een rekening van de vermogenswijzigingen over het jaar 2011 op
te stellen, gezien het relatieve belang ervan en de omvang van de werkzaamheden om de balans in Fedcom op te maken. In antwoord op de opmerking van het Rekenhof van 26 september 2012 dat dergelijke vrijstelling enkel bij de wet kan worden verleend, antwoordde de minister
op 22 oktober 2012 dat een bepaling tot vrijstelling van de opmaak van de rekening van de vermogenswijzigingen zal worden opgenomen in het ontwerp van rekeningenwet 2011.
Ook de samenvattende rekening over het jaar 2011 werd nog niet overgelegd aan het Rekenhof.
De samenvattende of synthetische rekening is een samenvatting van de drie toelichtende rekeningen: de uitvoeringsrekening van de begroting, de rekening van de Thesaurie en de rekening
van de vermogenswijzigingen. Samen vormen deze rekeningen de algemene rekening van de
Staat. Zodra die rekening is overgelegd en onderzocht, zal er afzonderlijk over worden gerapporteerd in een bijvoegsel van dit 169e Boek.

Goedkeuring van voorgaande rekeningen
Voor de (gedeeltelijke) inwerkingtreding van voornoemde wet van 22 mei 2003, bepaalde de wet
dat het wetsontwerp houdende eindregeling van de begroting bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers moest worden ingediend. Het Rekenhof stelt vast dat de laatste in het Staatsblad
gepubliceerde rekening van uitvoering van de begroting die van het begrotingsjaar 2006 is.
De rekening 2007 werd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers goedgekeurd op 29 oktober 2009, maar is nog niet gepubliceerd. De rekeningen 2008 tot 2010 zijn gecontroleerd door
het Rekenhof maar de regering heeft ze nog niet ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd.
Het Rekenhof herinnert eraan dat vanaf het begrotingsjaar 2009 het wetsontwerp dat aan de
Kamer wordt voorgelegd over het geheel van de algemene rekening gaat en niet meer uitsluitend
over de eindregeling van de begroting. De eerste jaarrekening is nog niet volgens die procedure
goedgekeurd.

TITEL I

Rekening van uitvoering van
de begroting 2011
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De uitvoeringsrekening van de begroting is het cijfermatig document waarmee de regering
rekenschap aflegt over de uitvoering van de rijksmiddelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting.
Deze rekening wordt aan het Rekenhof toegezonden om ze te controleren. Het Rekenhof zendt
ze vervolgens aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers samen met zijn opmerkingen. De
Kamer verleent de regering dan via de goedkeuring van de wet houdende eindregeling van de
begroting kwijting voor het budgettair beheer van het jaar.
Hoofdstuk 1 bespreekt het algemeen resultaat van de uitvoering van de begroting, namelijk
het begrotingssaldo en het vorderingensaldo. Het analyseert ook de verschillende fasen om de
overgang van het ene saldo naar het andere te kunnen maken.
Hoofdstuk 2 bevat specifieke opmerkingen over de rekening van uitvoering van de begroting
2011.
Hoofdstuk 3 becommentarieert de rijksmiddelenontvangsten.
Hoofdstuk 4 bevat de toelichting en opmerkingen over de begrotingsuitgaven.
In hoofdstuk 5 komen de terugbetalings- en toewijzingsfondsen aan bod.

Hoofdstuk

Begrotingsresultaat

1
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Dit hoofdstuk schetst het algemene resultaat van de rekening van uitvoering van de begroting
voor het begrotingsjaar 2011, via achtereenvolgens het begrotingssaldo en het vorderingensaldo.
Het begrotingssaldo bedraagt -18,7 miljard euro, d.i. 7,8 miljard meer tekort dan in 2010. De
deelneming in Dexia en de steun aan Griekenland maken 5,2 miljard euro van dat resultaat uit.
Het vorderingensaldo van de federale overheid hierin bedraagt -12,5 miljard euro of 3,4 % van
het BBP.
1.1
Begrotingssaldo
Het nettobegrotingssaldo is het verschil tussen de lopende ontvangsten en de kapitaalontvangsten (leningopbrengsten niet meegerekend) en de lopende uitgaven en kapitaaluitgaven (buiten de aflossing van de schuld). Het verschilt van het vorderingensaldo, zoals in
het volgende punt wordt uitgelegd. Zo vormen de tegemoetkomingen van de Staat in de
kapitalisatie van de financiële instellingen (of in 2011 van buitenlandse staten) wel degelijk
begrotingsuitgaven en tellen ze dus mee voor het begrotingssaldo, maar niet voor het vorderingensaldo.
Het begrotingssaldo wordt berekend overeenkomstig de normatieve bepalingen voor het
jaar 2011, o.m. het gebruik van de vastgestelde rechten voor de begrotingsafdelingen die
volledig in Fedcom zijn opgenomen, met uitzondering van de ontvangsten van de fiscale
administraties voor de FOD Financiën, en van de ordonnanceringen (uitgaven) en inningen
(ontvangsten) voor de andere administraties.
De lopende verrichtingen en de kapitaalverrichtingen voor 2011 zijn als volgt vastgesteld (in
miljoen euro):
Ontvangsten

55.096,1

Uitgaven

71.594,1

Nettobegrotingssaldo

-16.498,0

De ontvangsten en uitgaven van 2011 bevatten technische verrichtingen inzake de rijksschuld (terugkoop van effecten), ten belope van 14 miljard euro voor de ontvangsten en
11,9 miljard euro voor de uitgaven.
Als die verrichtingen worden weggelaten, ziet de berekening van het saldo er als volgt uit
(in miljoen euro):
Ontvangsten

41.034,5

Uitgaven

59.737,6

Nettobegrotingssaldo

-18.703,1

Dit begrotingsresultaat van -18,7 miljard euro is de voornaamste oorzaak waarom de rijksschuld in 2011 gestegen is.
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In dat saldo zitten o.m. de deelname van 4 miljard euro in de Dexia bank (nu Belfius) en de
1,2 miljard euro terugbetaalbare steun aan Griekenland.
De onderstaande tabel geeft de begrotingssaldi van de begrotingsjaren 2006 tot 2011 1 weer.
Tabel 1 – B
 egrotingssaldo 2006-2011 (in miljoen euro)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ontvangsten

43.183,4

42.975,0

44.051,3

41.734,0

43.706,0

41.034,5

Uitgaven

46.138,8

47.030,9

70.112,6

50.770,4

54.580,9

59.737,6

Netto
begrotingssaldo

-2.955,4

-4.055,9

-26.061,3

-9.036,4

-10.874,9

-18.703,1

Bron: boeken van het Rekenhof
1.2
Evolutie van het vorderingensaldo
Het vorderingensaldo van de federale overheid wordt door het Instituut voor de Nationale
Rekeningen (INR) berekend volgens de procedure van de buitensporige tekorten.
Het is in 2011 iets ongunstiger dan in 20102, nl. -12.535 miljoen euro (-3,4 % van het BBP)
tegenover -10.788 miljoen euro (-3 % van het BBP) voor 20103.
Voor alle overheidsbesturen samen bedroeg dat saldo in 2011 -13.771 miljoen (-3,7 % van het
BBP), tegenover -13.390 miljoen euro (-3,8 % van het BBP) het jaar voordien.
Tabel 2 – Genormeerd en gerealiseerd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid (in percentages van het BBP)
Jaar

2009

2010

2011

Genormeerd vorderingensaldo

-5,9 %

-4,8 %

-3,6 %

Gerealiseerd vorderingensaldo

-5,5 %

-3,8 %

-3,7 %

Bron: stabiliteitsprogramma van België (2011-2014), p. 10 en Nationale rekeningen, Rekeningen van de
overheid 2011 van het INR (juli 2012), p. 8.
Het Belgische overheidstekort leunt niet langer aan bij de referentiewaarde van -3 % van het
BBP en het tekort is daarbij niet van tijdelijke aard. Daarom heeft de Raad van de Europese
Unie op 2 december 2009 vastgesteld dat er voor België een buitensporig tekort bestaat 4. In
het stabiliteitsprogramma 2012-2015, dat de regering op 28 april 2012 heeft goedgekeurd en
dat is gebaseerd op de aanbevelingen van de Hoge Raad van Financiën, heeft de Belgische

1
2

3
4

Met inbegrip van de financiering van de Europese Unie en, voor de voorgaande jaren,de stortingen aan het
Zilverfonds en aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur.
Het vorderingensaldo komt niet voor in de algemene rekening en heeft een ander draagvlak dan het begrotingssaldo.
Dat laatste tekent enkel het verschil op tussen de ontvangsten die in de middelenbegroting zijn opgenomen en de
uitgaven die in de algemene uitgavenbegroting zijn opgenomen. De overgang van het begrotingssaldo naar het
vorderingensaldo van de federale overheid wordt onder punt 1.3 toegelicht.
Nationale Rekeningen, Rekeningen van de overheid 2011, INR (juli 2012), p. 8.
Met toepassing van artikel 126, tweede lid, a) van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Ook
voor vele andere lidstaten werd een buitensporig tekort vastgesteld.
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overheid zich verbonden om de overheidsfinanciën in 2015 opnieuw in evenwicht te brengen en een einde te stellen aan het buitensporig tekort in 20125. In onderstaande tabel wordt
het aangepaste groeipad weergegeven.
Tabel 3 – Genormeerd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid (in percentages van het BBP)
Jaar

2012

Genormeerd vorderingensaldo

-2,8 %

2013
-2,15 %

2014
-1,1 %

2015
0,0 %

Bron: stabiliteitsprogramma van België (2012-2015), p. 3

1.3

Overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo van de federale
overheid

1.3.1 Vorderingensaldo 2011
Voor de federale overheid bedraagt het vorderingensaldo 2011 in het kader van de procedure
bij buitensporige tekorten -12.535,3 miljoen euro (-3,4 % van het BBP). Onderstaande tabel
geeft de berekening van het vorderingensaldo 2011 uit het begrotingssaldo weer6.

5

6

Om een einde te maken aan de procedure bij buitensporige tekorten tegen België, vroeg de Raad in haar aanbeveling
van 2 december 2009 aan België om het begrotingstekort vanaf 2012 op een geloofwaardige en houdbare manier
onder de grens van 3 % van het BBP te brengen en om een jaarlijkse structurele begrotingsinspanning te leveren
van gemiddeld 0,75 % van het BBP tijdens de periode 2010-2012. Het respecteren van deze aanbeveling wordt
uitgebreider beschreven in het stabiliteitsprogramma van België (2012-2015), p. 12-14.
Voor een beschrijvende analyse van de overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo, zie Rekenhof,
168e Boek, Volume I, p. 71-79. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Tabel 4 – Vorderingensaldo 2011 (in miljoen euro)7 8 9
Omschrijving
Begrotingssaldo

2011
-16.572,3

8

“Verrichtingen buiten begroting”

182,8

Fondsen en autonome instellingen

-347,6

Eliminatie interne verrichtingen
Netto te financieren saldo volgens de economische hergroepering

63,0
9

Eliminatie kredietverleningen en deelnemingen (ESR-code 8)
Vorderingensaldo van de economische hergroepering
Correcties
ESR-95 vorderingensaldo
Nettorentebetalingen swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop
Vorderingensaldo in het kader van de buitensporige tekorten

-16.674,1
3.505,4
-13.168,7
59,5
-13.109,2
573,9
-12.535,3

Bron: tabel door het Rekenhof opgesteld op basis van gegevens van de FOD Budget en Beheerscontrole
en het INR
Via een samenwerkingsakkoord10 heeft de federale overheid (evenals de gemeenschappen
en gewesten) zich ertoe verbonden om kwaliteitsvolle economische hergroeperingen op te
maken. De economische hergroepering is een hulpmiddel voor het INR om de overheidsrekeningen (en de bepaling van het vorderingensaldo) op te maken. Voor de federale overheid
wordt de economische hergroepering voorbereid door de macrobudgettaire dienst van de
FOD Budget en Beheerscontrole in overleg met het INR. De bepaling van het vorderingensaldo gebeurt door het INR maar wordt uiteindelijk (na eventuele correctie) definitief
vastgesteld door Eurostat.
De bepaling van het vorderingensaldo is voorlopig en wordt pas definitief berekend in het
tweede jaar volgend op het begrotingsjaar (x+2). De resultaten van het jaar x, berekend in
het jaar x+1, leunen over het algemeen zeer nauw aan bij de resultaten verkregen in het jaar
x+2. Zo evolueerde het vorderingensaldo voor 2010 in het kader van de procedure bij de buitensporige tekorten nog met slechts 16 miljoen euro.

7
8

Zoals berekend in het voorjaar van 2012. De berekening wordt nog aangepast in het voorjaar 2013, wanneer het
vorderingensaldo van het jaar 2012 voorlopig wordt berekend.
Het uiteindelijke begrotingssaldo 2011 bedraagt -16.498,0 miljoen euro. Het verschil van +74,3 miljoen euro kan
worden verklaard door:
•
•

9

10

het tijdstip waarop de gegevens tot stand komen (-140,8 miljoen euro): de uiteindelijke uitvoeringsrekening
wordt later op het jaar opgemaakt en houdt daarbij ook rekening met een aantal nagekomen boekingen;

het gebruik van de notie vastgestelde rechten voor de Fedcomdepartementen bij het opstellen van
het uiteindelijke begrotingssaldo (+215,1 miljoen euro): het vorderingensaldo wordt in eerste instantie
opgesteld aan de hand van de uitgaven op vereffeningsbasis en de ontvangsten op kasbasis.
Het verschil tussen het hier vermelde netto te financieren saldo volgens de economische hergroepering ten belope
van 16,7 miljard euro en het netto te financieren saldo ten belope van 18,9 miljard euro, vermeld in het artikel over
de evolutie van de staatsschuld en de overheidsschuld wordt grotendeels verklaard doordat in het eerste saldo het
bedrag van 2,2 miljard euro voor de terugkoop van effecten niet is begrepen.
Samenwerkingsakkoord van 1 oktober 1991 tussen de Staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke
gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een Algemene Gegevensbank. Later sloten ook de
Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie zich aan bij de werkzaamheden van de Algemene Gegevensbank.
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Hierna worden de verschillende fasen van de bepaling van het vorderingensaldo 2011 kort
toegelicht.
1.3.2 Overgang van het begrotingssaldo naar het netto te financieren saldo volgens
de economische hergroepering
1.3.2.1 “Verrichtingen buiten begroting”
Bij de samenstelling van de economische hergroepering wordt rekening gehouden met de
ontvangsten en uitgaven van een aantal “verrichtingen buiten begroting”. Die “verrichtingen buiten begroting” bevatten naast alle toegewezen ontvangsten (49.793 miljoen euro
zowel in ontvangsten als in uitgaven) een aantal andere (technische) correcties met een
positief effect van 182,8 miljoen euro.
De voornaamste toegewezen ontvangsten zijn de doorstorting van een gedeelte van de personenbelasting en de btw aan de gemeenschappen en gewesten en de alternatieve financiering van de sociale zekerheid11.
Daarnaast worden de volgende correcties doorgevoerd:
•

•

De aan- en verkopen van militair materiaal moeten volgens de ESR-reglementering worden aangerekend op het moment dat de goederen worden geleverd. De aankopen moeten met 67,0 miljoen euro worden verminderd, de verkoopsopbrengsten moeten met
4,6 miljoen euro worden vermeerderd.
Voor de lonen van de Fedcomdepartementen uit roll-out 2 worden dertien maanden in
de uitgavenrekening aangerekend. Er kan één maand worden geëlimineerd (+111,2 miljoen euro).

1.3.2.2 Fondsen en autonome instellingen
De ontvangsten en uitgaven van de federale fondsen en autonome instellingen moeten worden toegevoegd. De NBB bepaalt daartoe jaarlijks de perimeter van de overheidssector en
publiceert daarbij de lijst van de eenheden van de gezamenlijke overheid12.
Het resultaat (netto te financieren saldo) van die fondsen en autonome instellingen bedraagt -347,6 miljoen euro (15.205,6 miljoen euro ontvangsten tegenover 15.553,2 miljoen
euro uitgaven). De macrobudgettaire dienst van de FOD Budget en Beheerscontrole houdt
rekening met de ontvangsten en uitgaven van de voornaamste federale instellingen (38 instellingen met een netto te financieren saldo van -233,2 miljoen euro). Naast de resultaten
van die “effectieve” federale instellingen wordt ook rekening gehouden met het resultaat
van het GEN-fonds (-116,7 miljoen euro)13 en een deel van de subsidies die de Nationale Loterij toekent (2,3 miljoen euro).

11

12

13

Deze ontvangsten en uitgaven zijn in overeenstemming met de tabel van de toegewezen ontvangsten in de
algemene toelichting bij de aangepaste begroting van het begrotingsjaar 2012. Zie Parl. St. Kamer, DOC 532111/001, p. 79-81.
Lijst van de eenheden van de gezamenlijke overheid, stand van zaken op 30 september 2012, NBB (met de
medewerking van de deskundigengroep van de Algemene Gegevensbank). Beschikbaar op http://www.bnb.be/
pub/stats/gfs/gfs.htm?l=nl.
Het GEN (Gewestelijk Express Net)-fonds wordt in naam en voor rekening van de Staat beheerd door de NMBSHolding.
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De economische hergroepering 2011 werd al in april 2012 opgemaakt. Omdat niet alle instellingen op dat moment al definitieve rekeningen hadden opgemaakt, moest in bepaalde
gevallen de meest recente raming van de resultaten 2011 worden gebruikt.
Met sommige instellingen waarvan het resultaat nog niet is bekend, werd geen rekening
gehouden. Voor 2011 heeft het INR de ontvangsten en uitgaven van een tiental instellingen
alsnog in het vorderingensaldo opgenomen via correcties in verband met verschillen in
perimeter (zie ook punt 1.3.4)14.
Het Rekenhof merkt op dat ook voor zes dotatiegerechtigde instellingen die de NBB tot de
sector overheid rekent15, niet de werkelijke resultaten in rekening worden gebracht, maar
de dotaties.
Eenzelfde werkwijze wordt toegepast voor zeventien instellingen die eveneens uit de algemene uitgavenbegroting een dotatie krijgen 16. De voornaamste daarvan zijn de federale
wetenschappelijke instellingen. Volgens de FOD B&B worden de werkelijke resultaten van
deze instellingen niet gebruikt omdat ze niet of niet tijdig beschikbaar zijn. Het aandeel
van deze instellingen in het totaalbedrag dat voor het vorderingsaldo in aanmerking wordt
genomen, is echter zeer gering (0,07 %).
Voor een aantal andere (kleinere) instellingen wordt uiteindelijk geen resultaat in de economische hergroepering opgenomen. Ze hebben geen of geen significante invloed op het
ESR-vorderingensaldo. Indien dat alsnog het geval zou zijn, zou het INR een correctie in
verband met verschillen in perimeter opnemen.
1.3.2.3 Eliminatie van de interne verrichtingen
Door de eliminatie van de interne verrichtingen verhoogt het vorderingensaldo 2011 met
63,2 miljoen euro. De eliminatie is samengesteld uit drie elementen:
•
•

De eliminatie van de inkomens- en kapitaaloverdrachten binnen de federale overheid17:
het effect ervan op het vorderingensaldo is verwaarloosbaar (-0,5 miljoen euro).
Het weglaten van de ontvangsten en uitgaven die als kredietaflossingen/deelnemingen
zijn geboekt (ESR-codes 89.1 en 85.1): een netto-uitgave van 31 miljoen euro. Met dit
bedrag wordt geen rekening gehouden omdat het grotendeels wordt veroorzaakt door
de aan- en verkoop van effecten door het Muntfonds (netto-uitgave van 51,7 miljoen
euro) die per definitie niet in de eliminatie worden opgenomen (geboekt als ESR-code
9 – Overheidsschuld) 18.

14 Het betreft correcties voor Delcredere, Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, Rentefonds, vzw Sociaal
Verwarmingsfonds, nv Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, nv Sopima, nv Credibe, nv
Kringloopfonds, nv Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost en nv Fedesco.
15 Civiele Lijst, Senaat, Kamer van Volksvertegenwoordigers, Grondwettelijk Hof, Rekenhof en de Hoge Raad voor de
Justitie.
16 Waarbij bij het opstellen van de economische hergroepering de ESR-code 41 – Inkomensoverdracht binnen een
institutionele groep wordt vervangen door (voornamelijk) de ESR-code 12 – Aankoop van niet-duurzame goederen
en diensten (voor een totaal van 86,8 miljoen euro).
17 Het betreft inkomensoverdrachten (ESR-codes 41 en 46) en kapitaaloverdrachten (ESR-codes 61 en 66) binnen
een institutionele groep.
18 Daarnaast hoeft evenmin rekening te worden gehouden met een netto-terugbetaling van kredietverleningen door
het Rampenfonds (10 miljoen euro) en een terugbetaling door de Nationale Delcrederedienst (12,7 miljoen euro).
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•

Het weglaten van de interne verrichtingen van de niet verdeelde uitgaven en ontvangsten, de ESR-codes 08 – Interne verrichtingen (ontvangsten) en 03 – Interne verrichtingen
(uitgaven), worden bij het opstellen van de economische hergroepering buiten beschouwing gelaten. Er hoeft geen rekening te worden gehouden met een netto-uitgave van
32,5 miljoen euro (729 miljoen euro ontvangsten ESR-code 08 en 761,5 miljoen euro uitgaven ESR-code 03). Voor de ontvangsten werd voornamelijk de ontvangst van 716 miljoen euro uit de afsluiting van orde- en thesaurierekeningen niet meegerekend19. Bij
de uitgaven wordt voornamelijk de betaling van 759,9 miljoen euro interest aan het
Zilverfonds niet in rekening gebracht. Vermits in de gegevens voor het bepalen van het
vorderingensaldo geen rekening wordt gehouden met dit bedrag als ontvangst bij het
Zilverfonds, kan deze (federale) interne uitgave ook worden weggelaten bij de bepaling
van het vorderingensaldo.

1.3.3 Overgang van het netto te financieren saldo volgens de economische hergroepering naar het vorderingensaldo van de economische hergroepering
Rekening houdend met de punten 1.3.2.1 tot en met 1.3.2.3 hierboven, bedraagt het netto te
financieren saldo volgens de economische hergroepering -16.674,1 miljoen euro.
Voor de berekening van het vorderingensaldo hoeft geen rekening te worden gehouden
met de resterende ESR-code 8 – Kredietverleningen en kredietaflossingen, deelnemingen en
vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten. Die wordt dus geëlimineerd:
netto +3.505,4 miljoen euro.
De ESR-code 8 heeft bijna uitsluitend betrekking op de federale begroting. Enkel 3,1 miljoen euro (van de 14.460 miljoen euro) voor de ontvangsten en 13,2 miljoen euro (van de
17.965,4 miljoen euro) voor de uitgaven heeft betrekking op de fondsen en autonome instellingen.
Vanaf 2011 wordt (door de invoering van Fedcom) de ESR-code 8 aanzienlijk beïnvloed door
de terugbetaling en de aankoop van effecten in portefeuille (respectievelijk 14.061,6 miljoen euro20 en 12.069,5 miljoen euro21).
Daarnaast bevatten de uitgaven met ESR-code 822 ondermeer de deelname in Dexia Bank
België (4.000 miljoen euro), de leningen aan de lidstaten van de EU (1.183,7 miljoen euro) en
de kredietverlening in het kader van de financiering van de sociale zekerheid (386,3 miljoen
euro).

19

Zie voor meer details het artikel “Afsluitingsverrichtingen op orde- en thesaurierekeningen” in deel III van dit Boek.
Het hier geciteerde bedrag verschilt van het in dat artikel vermelde bedrag van 772,8 miljoen euro omdat bij de
opmaak van de economische hergroepering nog het voor 2012 geraamde bedrag werd verrekend. Het verschil met
het definitieve bedrag beïnvloedt het vorderingensaldo echter niet omdat de begrotingsontvangsten met ESRcode 08 niet in rekening worden gebracht bij de bepaling van het vorderingensaldo.
20 Ontvangsten, Titel III – Opbrengsten van Leningen en aanverwante verrichtingen zonder invloed op het netto te
financieren saldo, artikel 86.70.03 – Terugbetalingen van effecten in portefeuille.
21 Uitgaven, programma 51.45.1 – Lasten van leningen, activiteit 51.45.11 – Aflossingsuitgaven (basisallocaties
51.45.11.81.70.13 – Wisselkoersverschillen, 51.45.11.81.70.14 – Verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen
van effecten en 51.45.11.81.70.15 – Aankoop van effecten).
22 De ESR-code 8 ontvangsten en uitgaven, exclusief de terugbetalingen en aankopen van effecten in portefeuille,
die op de begroting 2011 werden aangerekend bedroegen respectievelijk 395,3 en 5.882,8 miljoen euro.
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Rekening houdende met eliminatie van de resterende ESR-codes 8 bedraagt het vorderingensaldo van de economische hergroepering -13.168,7 miljoen euro.
1.3.4 Overgang van het vorderingensaldo van de economische hergroepering naar
het ESR-95 vorderingensaldo
Het ESR-vorderingensaldo 2011 bedraagt -13.109,2 miljoen euro. Het INR houdt immers nog
rekening met een aantal bijkomende ontvangsten en uitgaven (voor een nettobedrag van
+59,5 miljoen euro) om:
•
•
•
•

de volledige perimeter van de overheidssector te dekken (+106,5 miljoen euro);
sommige financiële verrichtingen uit te sluiten (-722,0 miljoen euro);
rekening te houden met het volgens ESR voorgeschreven boekingsmoment (+806,5 miljoen euro);
diverse andere redenen (-131,5 miljoen euro).

Onder punt 1.3.2.2 werd al vermeld dat het INR de ontvangsten en uitgaven van een tiental
instellingen alsnog in het vorderingensaldo opneemt via correcties in verband met verschillen in perimeter (106,5 miljoen euro). Ondermeer het resultaat van de Rijksdienst voor
Jaarlijkse Vakantie (13,1 miljoen euro), van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (54,6 miljoen euro) en van het Sociaal verwarmingsfonds (13,5 miljoen euro) worden toegevoegd.
De correctie in verband met de financiële verrichtingen (-722,0 miljoen euro) houdt voornamelijk verband met swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na
afloop. Het ESR-vorderingensaldo mag immers geen rekening houden met de netto rentebetalingen voor dergelijke overeenkomsten. Deze ontvangsten moeten worden geannuleerd (-573,9 miljoen euro). Daarnaast moet een correctie van -131,7 miljoen euro worden
doorgevoerd op de bedragen ontvangen van de NBB omdat dit deel niet als dividend mag
in rekening worden gebracht23.
De correcties om rekening te houden met het volgens ESR voorgeschreven boekingsmoment worden doorgevoerd omdat sommige uitgaven of ontvangsten worden aangerekend
in de loop van een bepaald begrotingsjaar, terwijl ze volgens ESR aan een ander begrotingsjaar moeten worden gehecht (806,5 miljoen euro). Deze correcties worden ondermeer
doorgevoerd om:
•
•
•

23

de fiscale ontvangsten op basis van vastgestelde rechten aan te rekenen (766,2 miljoen
euro)24;
een aanpassing door te voeren in het kader van laattijdige boekhoudkundige verwerking
van de fiscale ontvangsten van de laatste dagen van het jaar (143,3 miljoen euro);
de fiscale terugbetalingen in het kader van gerechtelijke vonnissen van voorgaande jaren te neutraliseren (met betrekking tot verzekeringsondernemingen 13,3 miljoen euro
en Cobelfret 50,4 miljoen euro);

De uitkering van een meerwaarde ten gevolge van wisselkoersverschillen op speciale trekkingsrechten en goud
wordt immers als een vermindering van de participatie van de Staat in de NBB beschouwd.
24 In de praktijk gebruikt het INR de methode van de “getransactionaliseerde kas”. Die bestaat erin de ontvangsten
te boeken op het moment van economische activiteit/inkohiering en niet op het moment waarop ze daadwerkelijk
worden geïnd. Dat komt dus neer op het doorvoeren van een verschuiving van één of twee maanden op de
kastontvangsten. Zie ook INR, Jaarverslag 2010, Algemene Gegevensbank, p. 78 (december 2011).
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•

•
•
•
•
•

het wegwerken van de achterstallen in terugbetaling van de leveranciers van gas en elektriciteit voor het CREG-Fonds Beschermde Klanten in rekening te brengen (115,0 miljoen euro);
de pas in 2012 doorgevoerde terugbetalingen door het MMA-fonds aan 2011 toe te rekenen25 (-94,3 miljoen euro);
de bijdrage 2011 van België aan de Europese Unie te corrigeren (31,4 miljoen euro);
de bijdrage van de energiesector 2010 die pas in 2011 werd ontvangen aan 2010 toe te
rekenen (-250 miljoen euro);
het bedrag van de Vlaamse korting te corrigeren (-71,9 miljoen euro);
de in 2012 ontvangen vergoedingen die de banken verschuldigd waren in ruil voor de
toekenning van staatsgaranties voor hun interbancaire leningen aan 2011 toe te rekenen
(98,4 miljoen euro).

De correctie om diverse andere redenen (-131,5 miljoen euro) bevat voornamelijk de in
2011 doorgevoerde schuldkwijtscheldingen (van voornamelijk leningen van staat tot staat)
die volgens het ESR-systeem ook als uitgave moeten worden aangerekend (-145,5 miljoen
euro).
Rekening houdende met bovenstaande correcties bedraagt het ESR-vorderingensaldo voor
2011 -13.109,2 miljoen euro.
1.3.5 Overgang van het ESR-95 vorderingensaldo naar het vorderingensaldo in het
kader van de procedure bij buitensporige tekorten
In het kader van de procedure bij buitensporige tekorten hoeft geen rekening te worden
gehouden met de correctie van de nettorentebetalingen uit hoofde van swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop (+573,9 miljoen euro). Hierdoor
bedraagt het vorderingensaldo in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten
voor de federale overheid -12.535,3 miljoen euro.

25

Het “MMA-fonds” is het fonds voor de milieuvriendelijke maatregelen betreffende de autovoertuigen. Bij artikel
70 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen werd de factuurkorting “schone voertuigen”
afgeschaft. Door de achterstand bij het indienen van de nodige documenten door de garagehouders werden nog
heel wat tussenkomsten in 2012 betaald.
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Het principe van de rekening van uitvoering van de begroting bestaat erin een vergelijking
tot stand te brengen tussen de begroting (ramingen en kredieten) en de uitvoering ervan.
De rekening van uitvoering van de begroting zoals ze in haar laatste versie werd overgezonden door de FOD Budget en Beheerscontrole, onder zijn verantwoordelijkheid, wordt
gepubliceerd in de tabellen A van volume II. Het Rekenhof wijzigt de tabellen niet (buiten
de lay-out), zijn tussenkomst blijft beperkt tot het becommentariëren van de ontvangen
rekeningen.
De gepubliceerde tabellen kunnen ondertussen door de administratie gecorrigeerd zijn op
bepaalde punten waaraan onderstaande opmerkingen gewijd zijn.
De rekening van uitvoering van de rekening bestaat uit verschillende tabellen of onderdelen, ook rekeningen genoemd:
•
•
•
•

rekening van de ontvangsten, te vergelijken met de middelenbegroting;
rekening van de uitgaven, te vergelijken met de tabellen 1 (dotaties) en 2 (departementale begrotingen) van de algemene uitgavenbegroting;
rekening van de toewijzingsfondsen, te vergelijken met tabel 3 van de algemene uitgavenbegroting;
rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer, te vergelijken met tabel 4 van
de algemene uitgavenbegroting (administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie volgens artikel 77 van de wet van 22 mei 2003).

Het onderzoek van de rekening van uitvoering van de begroting 2011 en van de verantwoordingsstukken geeft aanleiding tot de volgende vaststellingen.
2.1
Overzending van de rekening
De overzending van de algemene rekening, met daarin de rekening van uitvoering van de
begroting, is behandeld in de inleiding van dit deel I.
Bij de overgezonden documenten was een verklarende nota gevoegd met informatie over
verschillende aspecten van de rekening van uitvoering van de begroting 2011. Het bestaan
van een dergelijke nota betekent een vooruitgang ten aanzien van de voorgaande jaren.
Vanwege de vertraging bij de overzending van de rekeningen gebeurde de controle hoofdzakelijk op basis van voorlopige aanrekeningen en moest de controle op de officiële rekening
op een versnelde wijze worden uitgevoerd. De tijd ontbrak voor een volledige interactieve
procedure voor de correctie van de cijfers en voor de voorstelling. Om een betere kwaliteit
van de openbare rekeningen te waarborgen dringt het Rekenhof nogmaals aan op de naleving van de wettelijke termijnen.
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2.2
Voorlopige kredieten
De algemene uitgavenbegroting 2011 kon niet meer worden goedgekeurd voor de aanvang
van het begrotingsjaar zoals bepaald door de artikelen 47 en 48 van de wet van 22 mei 2003.
Daarom heeft de financiewet van 22 december 2010 voor het begrotingsjaar 2011, krachtens
de artikelen 55 en 58 van de bovengenoemde wet van 22 mei 2003, voorlopige kredieten
geopend die vereist waren voor de werking van de diensten tijdens de eerste drie maanden
van het jaar. Die moesten worden aangerekend op de begroting van het begrotingsjaar 2011.
Bovendien vernieuwde de financiewet voor 2011 de machtiging toegekend aan de regering
om belastingen te heffen. Die machtiging is normaal opgenomen in de rijksmiddelenbegroting krachtens artikel 171 van de Grondwet.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 11 april 2011 een wet goedgekeurd die voorlopige kredieten opent voor de maanden april, mei en juni 2011.
De bekendmaking op 16 juni 2011 van de wet van 30 mei 2011 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2011 heeft de wet tot opening van die voorlopige kredieten doen
vervallen (artikel 58 van de wet van 22 mei 2003).
2.3
Hybride aard van de rekening van uitvoering van de begroting
De rekening van uitvoering van de begroting voor het jaar 2011 is hybride van aard. Dat
komt doordat ze de resultaten bevat van twee boekhoudkundige systemen. Het ene systeem voert de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat uit (Fedcomdepartementen) en het andere de in 1991 gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit (niet-Fedcomdepartementen).
In 2011 trad de FOD Financiën, die de meeste ontvangsten verricht, toe tot het Fedcomsysteem. De departementen binnen het oude boekhoudsysteem (comptabiliteit bij de Thesaurie) vertegenwoordigen nog steeds aanzienlijke bedragen (1,0 miljard euro aan geïnde
ontvangsten en 16,8 miljard euro aan aangerekende uitgaven).
Deze dubbele comptabiliteit bemoeilijkt zowel de opstelling van de rekening van uitvoering van de begroting door de administratie als de controle ervan door het Rekenhof.
Het Rekenhof heeft onder meer vastgesteld dat de rekeningen worden opgesteld door gegevens uit verschillende bestanden samen te brengen. Dat geeft aanleiding tot bepaalde
materiële fouten en tot problemen met de voorstelling die nadelig zijn voor de leesbaarheid
van de rekeningen.
Het Rekenhof wijst er op dat het gebruik van software met rekenbladen om een deel van
de boekhouding, met name de rekening van uitvoering van de begroting, op te stellen niet
dezelfde waarborgen biedt als hiervoor speciaal geconcipieerde software. Na de overgangsperiode als gevolg van de invoering van het Fedcom-systeem zouden dergelijke werkwijzen
moeten worden vermeden.
2.4
Begrotingstabellen en rekening van uitvoering
De begrotingen die de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft goedgekeurd, bevatten
telkens in één tabel alle FOD’s en de POD’s, zonder onderscheid tussen de “Fedcom-” en de
“niet-Fedcomdiensten”. Daartoe preciseren de wetsbepalingen voor de niet-Fedcomdien-
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sten dat de rijksmiddelenbegroting de ontvangsten raamt die aan de Staat worden gestort
in de plaats van de vastgestelde rechten, en de algemene uitgavenrekening de ordonnanceringskredieten in de plaats van de vereffeningskredieten.
Om een relevante vergelijking met de begroting mogelijk te maken en om te voldoen aan
wat in artikel 27 van de wet van 22 mei 200326 is voorgeschreven, zou ook de rekening van
uitvoering van de begroting die bepalingen in acht moeten nemen.
Het Rekenhof merkt op dat het deel ontvangsten van de rekening van uitvoering van de
begroting echter enkel de vastgestelde rechten bevat, zoals die voorkomen in de gegevensbank voor de Fedcomdiensten, inclusief voor alle fiscale ontvangsten, en in de jaarrekeningen van de rekenplichtigen van de Staat voor de andere diensten. Deze voorstelling
verschilt van die van de rekeningen 2009 en 2010. Die vermeldden zowel de vastgestelde
rechten als de geïnde ontvangsten.
Omdat de rijksmiddelenbegroting krachtens artikel 5 van de wet van 30 mei 2011 houdende
de rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 opgesteld is op basis van de inningen, wordt de vergelijking van de realisaties met de ramingen voor de niet-Fedcomdiensten
scheefgetrokken.
Meer volledige tabellen worden ook gepubliceerd als toelichting (artikel 74 van de wet van
22 mei 2003). Die vermelden de ramingen van de geïnde bedragen in de begroting, de in de
voorgaande jaren vastgestelde rechten die bij het begin van het begrotingsjaar niet waren
geïnd, de bedragen geïnd tijdens het begrotingsjaar, de vastgestelde rechten die nog moeten worden geïnd en het verschil tussen de ramingen en de geïnde bedragen.
In die tabellen zijn de rechten die nog voor het voorgaande jaar moeten worden geïnd, gelijk
aan nul voor alle fiscale administraties, wat duidelijk niet correct is. De rechten die eind
2010 nog moesten worden geïnd, bedroegen immers meer dan 16 miljard euro voor de fiscale ontvangsten. De tot op heden niet geïnde rechten komen echter wel in de jaarrekening
voor, waar ze zijn samengebracht op een rekening van klasse 0 (rechten en verbintenissen
buiten balans).
2.5
Aanrekening van de ontvangsten
Het Rekenhof heeft onjuiste aanrekeningen vastgesteld in de ontvangstenrekening. Die
blijken voort te komen uit moeilijkheden bij het integreren van de gegevens uit de Fedcomcomptabiliteit. Zo worden de ontvangsten geïnd voor de terugvordering van voorschotten op de vervolgingskosten niet aangerekend op het bedoelde artikel, maar worden ze
vermengd met andere ontvangsten van de bedrijfsvoorheffing. En de btw-ontvangsten die
de administratie van Douane en Accijnzen int, worden aangerekend op het artikel “pro
memorie” invoerrechten van die administratie27. De aanrekeningsschema’s van de fiscale ontvangsten moeten opnieuw onderzocht worden en de overeenstemming tussen de
rijksmiddelenbegroting en de boekingsmogelijkheden in Fedcom moet worden verzekerd.

26 Artikel 27 van de wet van 22 mei 2003: “De rekening van uitvoering van de begroting wordt opgesteld volgens de
onderverdelingen van de goedgekeurde begroting (…..)” . Deze bepaling werd overgenomen van de gecoördineerde
wetten van 1991 (art. 75).
27 Toestand op 31 oktober 2012.
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Enkele kleine verschillen met de gegevensbank van de FOD Budget en Beheerscontrole
werden vastgesteld. Andere verschillen bij die rekening of de toelichting ervan werden verantwoord in de verklarende nota bij de rekening van uitvoering van de begroting.
2.6
Aanrekening van de uitgaven
Het Rekenhof heeft de vastleggingen in de rekening van uitvoering van de begroting vergeleken met de gegevensbank van de FOD Budget, uitsluitend voor de Fedcomsecties (de
gegevens voor de vastleggingen zijn niet beschikbaar in de bestanden afkomstig van de administratie voor de niet-Fedcomsecties). Het Rekenhof heeft meerdere, soms aanzienlijke,
verschillen vastgesteld (de meest omvangrijke bedraagt 163,7 miljoen euro voor programma
33.56.2 – Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van
Brussel)28.
Het Rekenhof heeft ook de vereffeningen in de rekening van uitvoering van de begroting
vergeleken met de laatste stand van de gegevensbanken (van de Thesaurie voor de nietFedcomsecties en van de FOD Budget en Beheerscontrole voor de Fedcomsecties). Het stelt
vast dat de gegevens op het niveau van de programma’s overeenstemmen, buiten enkele
aanrekeningen die werden overgedragen van een programma naar een ander binnen eenzelfde FOD, voor een totaal van 1,4 miljoen euro.
2.7
Desaffectatie en overdracht van variabele kredieten
De desaffectatie en de overdracht naar andere begrotingsfondsen van variabele kredieten
zijn een courante praktijk. Het is niet uitdrukkelijk voorzien door de wet van 22 mei 2003.
In de begrotingswetten worden normatieve bepalingen goedgekeurd om er machtiging toe
te verlenen. Het Rekenhof vermeldt hieronder de lijst ervan voor 2011.
Krachtens artikel 2.12.9 van de begroting, in afwijking van artikel 62 van de wet van
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en in afwijking van artikel 185 van de programmawet van 23 december 2009, werd
200.000 euro ontvangsten ten voordele van het fonds van de Kansspelcommissie (programma 12.62.5) gedesaffecteerd en toegekend aan het fonds ter bestrijding van de overmatige
schuldenlast (programma 32.49.2).
Krachtens artikel 2.32.5 van de begroting, in afwijking van artikel 62 van de wet van
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, werden de beschikbare middelen van het fonds auteursrechten (programma
32.47.1) ten belope van 450.000 euro gedesaffecteerd en toegevoegd aan de algemene middelen van de Schatkist.
Krachtens artikel 2.33.6 van de begroting werden, in afwijking van artikel 62 van de wet
van 22 mei 2003 de beschikbare middelen van de hieronder vermelde organieke fondsen ten
dele gedesaffecteerd en toegevoegd aan de algemene middelen van de Schatkist:
•

fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel
(programma 33.56.2): 143 000 euro;

28 Toestand op 31 oktober 2012.
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•

•
•
•

fonds voor de financiering en de verbetering van de controle-, inspectie- en onderzoeksmiddelen en voor de preventieprogramma’s van de luchtvaart (programma 33.52.5):
2 331 000 euro;
fonds betreffende de werking van de dienst regulering van het spoorwegvervoer en van
de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal (programma 33.54.1): 215 000 euro;
fonds betreffende de werking van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen (programma 33.51.2): 511 000 euro;
fonds betreffende de werking van het onderzoeksorgaan van de spoorwegongevallen
(programma 33.51.3): 187 000 euro.

2.8
Overgedragen variabele kredieten
Na de uitvoering van de begroting bedroegen de overgedragen variabele kredieten 589,6 miljoen euro voor de vastleggingen en 1.293,0 miljoen euro voor de vereffeningen. De omvang
van die bedragen duidt op de moeilijkheid om een evenwicht te vinden tussen de financiële
middelen en de uitgaven van de begrotingsfondsen. In dat verband maken de kredieten die
voorkomen in de algemene uitgavenbegroting het mogelijk het tempo te beheersen van de
vastleggingen en de vereffeningen die op die overdrachten kunnen worden aangerekend.
2.9
Vastleggingsmachtigingen
Artikel 62, § 2, van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat vastleggingen mogen worden aangegaan ten laste van een vastleggingsmachtiging die in de begroting is toegestaan. In dat
geval geschieden de vereffeningen slechts ten belope van het vereffeningskrediet dat op het
betrokken begrotingsfonds beschikbaar is. Het saldo van de vastleggingsmachtigingen op
het einde van het begrotingsjaar wordt geannuleerd.
Het Rekenhof stelt vast dat de vastleggingsmachtigingen, overeenkomstig zijn aanbeveling
van het voorgaande jaar, uitdrukkelijk vermeld zijn zowel in de rekening van uitvoering als
in de begroting.
Het Rekenhof stelt vast dat bepaalde vastleggingsmachtigingen overschreden zijn volgens
de rekening van uitvoering die de administratie heeft bezorgd, maar niet volgens de Fedcom-gegevensbank waarin geen enkele overschrijding is vastgesteld en die als correct kan
worden beschouwd (14.54.4, 44.56.2, 44.56.3). In de algemene rekening werden aldus bepaalde overschrijdingen ten onrechte vermeld (16.50.2, 16.50.3).
2.10 Meerjarige verbintenissen buiten de boekhouding
Naast de vastleggingskredieten en –machtigingen waarin de wet van 22 mei 2003 voorziet, verleent artikel 2.14.12 van de initiële begroting 2010 aan de regering in het kader
van de ontwikkelingssamenwerking de machtiging ten laste van programma 14.54.1 “nieuwe meerjarige verbintenissen met de partnerlanden” aan te gaan voor een totaal bedrag van
250,0 miljoen euro, met dien verstande dat het maximale encours van de door de Belgische
Technische Coöperatie uit te voeren vastleggingen niet meer mag bedragen dan 750,0 miljoen.
Die machtiging wijkt af van de wet van 22 mei 2003 en is niet terug te vinden in de begrotingstabellen. Daardoor is er ook geen rekening mee werd gehouden bij de berekening van
het vastleggingstotaal.
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De verrichtingen die in 2011 op de basisallocatie in kwestie werden aangerekend, bedragen
207,0 miljoen euro voor (boekhoudkundige) vastleggingen en voor vereffeningen.
Om te komen tot een meer transparante boekhouding beveelt het Rekenhof nogmaals aan
die afwijkende machtigingen om te vormen tot gewone gesplitste kredieten.
2.11 Virtuele fondsen
Bij de rekening van uitvoering van de begroting werden tabellen met de toestand van “virtuele fondsen” gevoegd. Het gaat om oude thesaurierekeningen voor orde die werden omgevormd tot quasi-begrotingsfondsen. Ze functioneren als begrotingsfondsen (variabele
kredieten) maar ze worden niet opgenomen bij de begrotingskredieten, en evenmin in de
uitgaventabel.
Die tabellen hebben zonder twijfel een informatieve waarde, maar het Rekenhof stelt in de
huidige toestand twee problemen vast.
In de eerste plaats voorziet de wet van 22 mei 2003 niet in die virtuele fondsen. Alle elementen van de algemene rekening moeten echter een wettelijke grondslag hebben.
In de tweede plaats werden enkel bepaalde thesaurierekeningen voor orde omgevormd tot
virtuele fondsen, terwijl andere, waarop aanzienlijkere bedragen waren aangerekend (gewestbelastingen, gemeentelijke en provinciale opcentiemen…) omgevormd werden tot gewone rekeningen van klasse 4 van de algemene comptabiliteit.
Het Rekenhof verwijst in dit verband ook naar de bevindingen en aanbevelingen in zijn
onderzoek naar de afsluitingsverrichtingen op de orde- en thesaurierekeningen29.
2.12 Artikel 61 van de wet van 2003
Artikel 61 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat het Rekenhof permanent en in real time
toegang heeft tot de budgettaire aanrekeningen. Het brengt zonder verwijl de bevoegde
minister, de minister van Begroting en eventueel de Kamer van Volksvertegenwoordigers
op de hoogte van elke vastgestelde overschrijding of overdracht van uitgavenkredieten.
De ratio legis van dat artikel is het Rekenhof in staat te stellen voor rekening van het parlement te waken over de naleving van de in de begroting goedgekeurde kredieten, overeenkomstig artikel 180 van de Grondwet. Krachtens die bepaling heeft het Rekenhof
vanaf 2011 een procedure van toezicht en informatie ingesteld voor overschrijdingen en
overdrachten.
Naargelang het geval richt het Rekenhof zich tot de administratie, de betrokken minister of
de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Overeenkomstig de aangenomen
procedure hebben de FOD’s en POD’s sinds juni 2011 maandelijks een e-mail ontvangen
waarin hun verzocht werd de overschrijdingen en kredietoverdrachten die in SAP-Fedcom
werden vastgesteld, te verhelpen. Als de administratie geen bevredigend antwoord verstrekte, bracht het Rekenhof de bevoegde ministers en staatssecretarissen van die over-

29 Zie Deel III van dit Boek.
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schrijdingen op de hoogte (in november 2011 en april 2012). Uiteindelijk heeft het Rekenhof
op 13 juni 2012 in een brief aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers de
overschrijdingen gemeld die op 31 december 2011 waren vastgesteld en die op dat ogenblik
niet waren geregulariseerd.
2.13 Wegwerken van kredietoverschrijdingen
Als vóór de voorlegging van de rekening kredietoverschrijdingen die zich in de loop van het
verlopen jaar hebben voorgedaan, worden weggewerkt, hoeven er geen aanvullende kredieten te worden gevraagd. Daardoor worden echter de problemen van budgettair beheer die
aan de basis van die overschrijdingen liggen, verborgen.
Het Rekenhof is van oordeel dat de kredietoverschrijdingen moeten worden vermeden door
preventieve maatregelen zoals interne controle, herverdeling van kredieten of beperking
van de uitgaven. Herverdelingen van kredieten na een kredietoverschrijding zijn aanvaardbaar voor zover ze in de loop van het begrotingsjaar worden uitgevoerd, overeenkomstig
artikel 52 van de wet van 22 mei 2003. Dat bepaalt dat de bevoegde minister, tijdens het
begrotingsjaar en na de instemming van de minister van Begroting, de basisallocaties kan
herverdelen.
Naast andere herverdelingen werd voor het begrotingsjaar 2011 in mei 2012 overgegaan tot
een massale herverdeling van de personeelskredieten. Dat is lang na het einde van het begrotingsjaar. Die praktijk is strijdig met artikel 52 van de wet van 22 mei 2003. Die herverdeling had tot doel bepaalde vastgestelde kredietoverschrijdingen te doen verdwijnen. De
termijn vloeit rechtstreeks voort uit de organisatie van de herverdelingsprocedure door de
FOD Budget en Beheerscontrole.
Kredietoverschrijdingen kunnen ook ongedaan worden gemaakt door een begrotingsaanpassing of door een beroep op interdepartementale provisies. Die vrij logge procedures
(vanuit het oogpunt van de aanvragende FOD’s) geven ook aanleiding tot termijnen die de
overschrijdingen laten bestaan tot na het einde van het begrotingsjaar.
Het Rekenhof heeft aan die problematiek een artikel gewijd in zijn 166e Boek30. Het beveelt
nogmaals een verbetering aan van het administratieve proces van goedkeuring van de herverdelingen van basisallocaties met het oog op een beperking van budgettaire overschrijdingen.
Een andere procedure die in 2011 werd gebruikt voor de overschrijdingen in vastlegging
bestond erin vastleggingsvisums te verminderen. Voor zover excedentaire vastleggingen
waren uitgevoerd, vergt die praktijk geen opmerking.
De twee volgende punten (2.14 en 2.15) geven een overzicht van de debetposities en de
overblijvende overschrijdingen in de rekening van uitvoering van de begroting van jaar
2011 zoals ze aan het Rekenhof werd voorgelegd31.

30 Rekenhof, “Overschrijding van de personeelskredieten’, 166e Boek, Volume I, p. 197. Ter beschikking op www.
rekenhof.be
31 Toestand op 31 oktober 2012.

62

Bepaalde van die overschrijdingen en debetposities zijn waarschijnlijk een gevolg van technische vergissingen in de bovenvermelde aanrekeningen (punten 2.3 en 2.6). Die gevallen
zijn aangeduid in de voetnoten. De rekening van uitvoering van de begroting overgezonden
door de minister van Begroting is evenwel het officiële document dat het verbruik van de
kredieten vermeldt. Het Rekenhof moet alle overschrijdingen vaststellen die erin voorkomen (zie ook punt 2.1, overzending van de rekening).
2.14 Begrotingsfondsen met een debet
Verschillende normatieve bepalingen in de begrotingswetten kennen aan bepaalde begrotingsfondsen de mogelijkheid toe een “debetsaldo” te vertonen in vastlegging en/of vereffening.
Die bijzondere machtigingen zijn niet opgenomen in de begrotingstabellen of in de rekening van uitvoering.
Ze overlappen, wat de vastleggingen betreft, met de vastleggingsmachtigingen ten laste
van die fondsen waarin de wet van 22 mei 2003 voorziet (artikel 62, § 2, lid 4).
De volgende debetposities werden eind 2011 vastgesteld in de begrotingsfondsen.
Tabel 1 – D
 ebetsaldi bij de vastleggingen (in euro) 32
Begrotingsfonds

Programma

Toegelaten saldo
in 2011

Saldo vastgesteld op
31 december 2011

Politiegebouwen

13.56.9

-2.913.000

-170.024,80

Alimentatievorderingen

18.70.0

-69.000.000

-68.641.429,37

Overmatige schuldenlast

32.49.2

-5.000.000

-2.521.181,52

Europees vluchtelingenfonds

44.55.3

-

-1.125.274,41

Fonds sociale economie 32

44.56.4

-

-8.059.575,50

Bronnen: begroting en rekening van uitvoering van de begroting
Het Rekenhof stelt vast dat de debetposities in vastlegging op de programma’s 44.55.3 –
Europees vluchtelingenfonds en 44.56.4 - Fonds sociale economie niet gemachtigd waren
in de begroting.
Tabel 2 – Debetsaldi bij de vereffeningen (in euro) 33
Begrotingsfonds

Programma

Toegelaten saldo
in 2011

Saldo vastgesteld op
31 december 2011

Fonds in het kader van het
migratiebeleid 33

17.90.7

-1.745.000

-523.457,83

Alimentatievorderingen

18.70.0

-69.000.000

-68.641.429,37

Overmatige schuldenlast

32.49.2

-5.000.000

-2.026.396,33

Bronnen: begroting en rekening van uitvoering van de begroting

32 Gegevens van de rekening van uitvoering van de begroting.
33 Gegevens van de rekening van uitvoering van de begroting.
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Die debetposities waren gemachtigd in de begroting.
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de elk jaar aangroeiende debetpositie voor de Alimentatievorderingen (programma 18.70.0).
2.15 Kredietoverschrijdingen
Naast de opvolging van het verbruik van de kredieten in de loop van het begrotingsjaar (artikel 61 van de wet van 22 mei 2003) en de vaststelling van het wegwerken van kredietoverschrijdingen na het einde van het begrotingsjaar (zie punten 2.12 en 2.13 hierboven) stelt het
Rekenhof in de rekening van uitvoering van de begroting de volgende overschrijdingen per
programma vast. Elk van die overschrijdingen op het niveau van de wettelijke specialiteit
(het programma) vormt een overtreding van artikel 48 van de wet van 22 mei 2003.
Tabel 3 – Overschrijdingen aan de vastleggingszijde (in euro)
Programma

Krediet

Aanrekeningen

Overschrijding

03.14.0
Beleidsorganen van de Staats
secretaris voor Begroting

2.433.000

2.525.866,07

92.866,07

13.02.0
FOD Binnenlandse Zaken – Beleid
en missie

2.103.000

2.163.799,36

60.799,36

44.56.0
Federaal beheer van de Europese
sociale fondsen

489.000

500.093,28

11.093,28

51.519.334.000

54.969.270.424,39

3.449.936.424,39

51.45.1 Leninglasten

Bronnen: begroting en rekening van uitvoering van de begroting

Tabel 4 – K
 redietoverschrijdingen aan vereffeningszijde (in euro)
Programma
01.32.5
Vergoedingen van de Belgische
leden van het Europees Parlement

Krediet

Aanrekeningen

Overschrijding

-

1.432.000,00

1.432.000,00

11.177.662

11.190.242,59

12.580,59

13.02.0
FOD Binnenlandse Zaken – Beleid
en missie

2.103.000

2.107.135,96

4.135,96

44.56.0
Federaal beheer van de Europese
sociale fondsen

489.000

500.093,28

11.093,28

51.519.334.000

54.969.270.424,39

3.449.936.424,39

04.31.0
FOD Personeel en Organisatie –
operationele diensten

51.45.1
Leninglasten

Bronnen: begroting en rekening van uitvoering van de begroting
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Voor die overschrijdingen zullen aanvullende kredieten moeten worden gevraagd aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers.
In andere programma’s zijn basisallocaties overschreden zonder dat de programma’s worden overschreden. Het gaat derhalve om overschrijdingen op het niveau van de administratieve specialiteit, waarvoor de Kamer van Volksvertegenwoordigers niet tussenbeide komt.
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Hoofdstuk

Op de rijksmiddelenbegroting
aangerekende ontvangsten
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Buiten de opbrengst van leningen en de terugkoop van effecten belopen de op de rijksmiddelenbegroting aangerekende ontvangsten 41.034,5 miljoen euro, d.i. 40.439,1 miljoen euro lopende
ontvangsten en 595,3 miljoen euro kapitaalontvangsten. De ontvangsten liggen 6,1 % lager dan
die van 2010, die waren beïnvloed door een aanzienlijke kapitaalontvangst, en liggen 4,1 % lager
dan de begrotingsramingen.
Het Rekenhof stelt vast dat heel wat ontvangsten niet gepland waren, dat realisaties in belangrijke mate boven of onder de ramingen liggen en dat er negatieve ontvangsten zijn.
3.1
Algemene commentaar
De op de rijksmiddelenbegroting aangerekende ontvangsten zijn residuair van aard, doordat een groot deel van de fisale ontvangsten worden toegekend aan de Europese Unie, de
gemeenschapen en de gewesten, de sociale zekerheid, de lokale overheden en andere begunstigden.
De totale vastgestelde rechten opgenomen in de ontvangstenrekening belopen
105.691,8 miljoen euro. Zonder de opbrengsten van leningen (50.458,5 miljoen euro), bedragen ze 55.233,3 miljoen euro. Dat bedrag omvat andere technische verrichtingen van
de rijksschuld (terugkoop van effecten: 14.061,6 miljoen euro) zonder welke de totale rechten 41.171,7 miljoen euro bedragen, zijnde 40.576,2 miljoen euro lopende ontvangsten en
595,5 miljoen euro kapitaalontvangsten.
Voor de departementen die nog niet tot de boekhoudkundige perimeter van Fedcom zijn
toegetreden, alsook, binnen de FOD Financiën, voor de fiscale administraties, moeten echter de inningen worden opgeteld in plaats van de vastgestelde rechten. Rekening houdend
met dat verschil belopen de ontvangsten 55.096,1 miljoen euro. Daaruit moeten de ontvangsten uit de terugkoop van effecten worden gehaald (14.061,6 miljoen euro). Rekening
houdend met die vermindering belopen de lopende ontvangsten en de kapitaalontvangsten
41.034,5 miljoen euro, zijnde 40.439,1 miljoen euro lopende ontvangsten en 595,3 miljoen
euro kapitaalontvangsten.
De volgende tabel geeft een overzicht van de rijksmiddelenontvangsten 2011 en van hun
evolutie ten opzichte van 2010. De verrichtingen inzake de rijksschuld worden niet meegerekend (leningopbrengsten en terugkoop van effecten).
Tabel 1 – Vergelijking van de gerealiseerde ontvangsten met die van 2010 (in miljoen euro)
Ontvangsten

2010

2011

Verschil
absoluut

in %

Lopende

41.271,2

40.439,1

-832,1

-2,0 %

fiscale

36.958,8

34.296,6

-2.662,2

-7,2 %

4.311,4

6.142,6

1.831,2

42,5 %

2.434,8

595,3

-1.839,5

-75,5 %

43.706,0

41.034,5

-2.671,5

-6,1 %

niet-fiscale
Kapitaal
Totaal
Bron: Fedcom, Thesaurie
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De daling van de ontvangsten van de Staat (-6,1 %) werd al in hoofdstuk I van titel I becommentarieerd.
De stijging van de lopende ontvangsten is gedeeltelijk technisch van aard (saldi van de afgesloten orde- en thesaurierekeningen34).
De kapitaalontvangsten beliepen 2.434,8 miljoen euro in 2010, maar dat bedrag omvatte
premies voor de annulering van intrestswaps die in 2010 in één keer werden aangerekend
voor 2.160,7 miljoen euro, omdat de FOD Financiën nog niet in de Fedcom-perimeter was
opgenomen en de boeking dus nog steeds op de kasinkomsten was gebaseerd.
3.2

Vergelijking tussen ontvangsten en ramingen

Tabel 2 – Vergelijking tussen ontvangsten en ramingen (in miljoen euro)
Ontvangsten

Ramingen

Gerealiseerde
ontvangsten

Verschil
absoluut

in %

Lopende

42.540,2

40.439,1

-2.101,1

-4,9 %

fiscale

37.203,8

34.296,6

-2.907,2

-7,8 %

5.336,4

6.142,6

806,1

15,1 %

249,3

595,3

346,0

138,8 %

42.789,5

41.034,5

-1.755,0

-4,1 %

niet-fiscale
Kapitaal
Totaal

Bron: Begroting, Fedcom, thesaurie
De ontvangsten liggen lager dan de ramingen (-4,1 %).
Er werden heel wat ontvangsten geïnd die niet uitdrukkelijk in de begroting waren geraamd, vaak voor bescheiden bedragen (op het niveau van de Staat). De ontvangstenrekening omvat duidelijk meer artikelen dan de rijksmiddelenbegroting. Veel van die ontvangsten hebben betrekking op de terugbetalingen van wedden en vergoedingen. Het Rekenhof
beveelt aan die documenten in overeenstemming te brengen.
Voor andere artikelen verschillen de gerealiseerde ontvangsten significant van de ramingen, in meer en in min. In bepaalde gevallen wordt een ander artikel gebruikt dan dat
waarin de begroting voorziet, wat tegelijk leidt tot een niet-geraamde ontvangst en een
niet-gerealiseerd geraamd bedrag, of worden verschillende artikelen gebruikt voor ontvangsten met eenzelfde opschrift.
De tabel hieronder geeft een overzicht van de verschillen boven een miljoen euro tussen de
verwezenlijkte en de voorziene ontvangsten en daarnaast de niet-voorziene ontvangsten35:

34 Cf. tabel infra, artikel 180121080009.
35 De volledige tabel is terug te vinden in volume II.
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Tabel 3 – R
 ealisaties onder of boven de ramingen (in euro)
Artikel

3637

Opschrift

Raming

Vastgestelde
rechten

120120160001

Opbrengsten van het Belgisch Staatsblad

46.500.000,00

52.459.071,15

140121161202

Opbrengst van de kanselarij- en consulaatrechten en visa der paspoorten

17.500.000,00

12.644.759,08

160220760001

Opbrengst van de verkoop van onroerende
goederen

22.990.000,00

16.700.177,97

180111366001

Verkeersbelasting auto

0,00

1.292.499,51

180112361001

Invoerrechten (pro memorie)

0,00

1.095.537.835,76

180121161104

Waarborgpremie banken

624.444.000,00

766.158.157,91

180121161106

Bijzonder Beschermingsfonds voor de
deposito’s

758.555.000,00

781.181.703,06

180121272003

Dividend SOPIMA

0,00

7.479.338,84

180121273001

Aandeel Staat winst financiële instellingen

20.000.000,00

40.000.000,00

180121282001

Dividenden financiële instellingen

351.621.000,00

364.917.842,60

180121282002

Dividenden Fluxys en Distrigas

0,00

602,91

180121365001

Ontvangsten Nationale Loterij

82.609.000,00

80.750.000,00

180121365003

Dividenden Nationale Loterij

0,00

6.200.000,00

180121463001

Muntfonds

37.375.000,00

40.305.359,64

180121080009

Saldi op afgesloten orde- en thesaurierekeningen

0,00

772.832.769,42

180122161201

Opbrengsten van de domeinen

74.733.000,00

81.143.564,89

180122377001

Heffing op niet-gebruikte sites

0,00

6.250.000,00

180122377002

Bijdrage van de energiesector

500.000.000,00

250.000.000,00

180124161101

Retributie bijzondere dienstprestaties

8.700.000,00

2.646.817,33

180127261001

Intresten van leningen aan financiële
instellingen, overheidsondernemingen en
vreemde staten

368.885.000,00

365.291.152,01

180221591101

Terugbetaling Europese Investeringsbank

4.000.000,00

5.594.320,00

180221881501

Terugbetalingen leningen vreemde Staten

25.130.000,00

37.479.317,43

180222582001

Verbeurdverklaringen en gesekw. goederen

17.560.000,00

57.706.697,26

180222582002

Diverse vermogensontvangsten

4.000.000,00

10.468.076,62

180222582003

Terugvordering van alimentatiegelden

8.722.000,00

7.699.972,32

180227862001

Terugbetalingen financiële instellingen

50.000.000,00

0,00

180227867001

Kapitaalwinst schuld in vreemde valuta

0,00

145.824.026,43

180227867002

Kapitaalwinst niet wisselkoers

0,00

138.190.666,72

180227881102

Résidence Palace

15.000.000,00

25.000.000,00

180227881201

Terugbetaling van leningen door landen
EU

0,00

32.349.041,38

36

36 Door de Douane geïnde btw-ontvangsten.
37 De ESR-code is niet juist.
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Artikel

Opschrift

Raming

Vastgestelde
rechten

180227891301

Nationale Kas Rampschade

0,00

35.000.000,00

180227891401

Nationale Kas Rampschade

10.000.000,00

0,00

240120111102

Tussenkomst Belgacom/De Post transfert
personeel

0,00

91.097,84

240120343101

Terugbetaling vergoedingen aan gehandicapten

8.000.000,00

5.454.629,90

240120343102

Terugbetaling vergoedingen aan gehandicapten

0,00

1.848.885,91

320120161112

Onderzoekstaks voor uitvindingoctrooi

2.150.000,00

0,00

320120161113

Ontvangst erfpachtovereenkomst met
Niras

0,00

100.001,00

320120161122

Ontvangsten van het NIS – bedrijven

0,00

35.237,16

320120161211

Ontvangsten Centrale Jury

0,00

271.473,00

320120161222

Ontvangsten van het NIS - gezinnen &
vzw’s

1.500.000,00

0,00

320120161303

BELAC ontvangsten – buitenland

0,00

76.370,52

320120162003

BELAC ontvangsten - overheidssector

0,00

514.008,57

320120162022

Ontvangsten van het NIS – overheidssector

0,00

1.500,00

320120261002

Opbrengsten van beleggingen

0,00

4.159.553,78

320120369001

Annuïteiten voor octrooien

8.800.000,00

7.374.865,68

320120369002

Ijkloon

2.300.000,00

1.157.499,07

320120381002

Administratieve boetes BIPT

0,00

2.300.300,00

320120381004

Internationale Tentoonstellingen

0,00

500.000,00

320120381022

Ontvangsten van het NIS – administratieve boetes

0,00

872.700,00

320120391022

Ontvangsten van het NIS – prestaties voor
de EU

0,00

438.481,96

320120464003

Terugbetaling niet verantwoorde toelage

0,00

353.885,93

320120464004

Administratieve boetes geïnd door BIPT

0,00

514.500,00

320220773001

Verkoop van de UMTS-licenties

50.000.000,00

0,00

320220861005

Terugvorderbare voorschotten SCK-IRE

2.250.000,00

4.500.000,00

330123161109

Werkingskosten BSA-ANS

1.801.000,00

3.934.207,00

330125369005

Rijbewijs

3.481.000,00

412.472,00

330221664201

Reserve van BIPT

0,00

3.000.000,00

330221761202

Verkoop terreinen aan BIAC

0,00

8.750,00

330221773001

Vergoeding mobilofonie en diversen

0,00

35.161.811,93

440120391006

Tussenkomst ESF - Programmatie 20072013

6.873.000,00

9.858.654,03

440120435203

Terugbetalingen OCMW ESF – Programmatie 2000-2006

0,00

160.424,67

440120435205

Terugbetalingen ESF OCMW projecten

0,00

572.140,32

440120435206

Terugbetalingen ESF OCMW projecten

0,00

2.072.820,77

Bron: rekening van uitvoering van de begroting

Op de rijksmiddelenbegroting aangerekende ontvangsten / 71

3.3

Bijzondere commentaar

Verkeersbelasting op autovoertuigen
De verkeersbelasting op autovoertuigen is geregionaliseerd. Nochtans werd 1,3 miljoen
euro ontvangsten op de rijksmiddelenbegroting 2011 voor dat artikel aangerekend, voor de
regeling van oude geschillen met belastingplichtigen die krachtens de bijzondere financieringswet aan de Staat toekomen.
Terugbetalingen van aan sommige gehandicapten ten onrechte betaalde uitkeringen
De vastgestelde rechten lagen op dat artikel altijd veel hoger dan de geïnde bedragen. In
2011 beliepen de te innen rechten (met inbegrip van de niet-geïnde rechten van de vorige
jaren) 54,1 miljoen euro en de aangerekende ontvangsten slechts 1,8 miljoen euro.
Hier blijkt het bijzonder belangrijk de vastgestelde rechten adequaat op te volgen. Het Rekenhof merkt echter op dat de FOD Sociale Zekerheid, toen hij tot Fedcom is toegetreden,
beslist heeft dat de betalingen (terugbetalingen van niet-verschuldigde bedragen) rechtstreeks zouden gebeuren op de financiële rekeningen van de centraliserende rekenplichtige
van de Thesaurie en dat een dienst van de FOD de nog te innen vastgestelde rechten zou
opvolgen.
Deze manier om de vastgestelde rechten te beheren vormt enerzijds een oneigenlijk gebruik van de centralisatierekeningen, wat de interne controle belemmert, en anderzijds
een overtreding van artikel 35 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Dat artikel bepaalt dat alle aan de
diensten toebehorende gelden of waarden, met inbegrip van de vastgestelde rechten, alleen
in bezit mogen worden gehouden onder de verantwoordelijkheid van een rekenplichtige die
aan de rechtsmacht van het Rekenhof is onderworpen.
De onderzoeken van het Rekenhof hebben in de loop van het begrotingsjaar 2012 tot een
verandering geleid (aanstellen van een nieuwe rekenplichtige die vanaf dat begrotingsjaar
voor de invordering en de inning van de vastgestelde rechten verantwoordelijk is).
Terugbetaling van de aan de ziekenhuizen toegekende terugvorderbare voorschotten
De terugbetaling van de terugvorderbare voorschotten van hoofdstuk 25 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is een ander geval waarbij schuldvorderingen jaar na jaar worden overgedragen. Deze voorschotten dienen voor de financiering van de ziekenhuizen. De bij het begin van het jaar nog te innen rechten beliepen
113,5 miljoen euro, waarvan in 2011 1,4 miljoen euro werd gerecupereerd.

Hoofdstuk

Uitgaven

4

Uitgaven / 75

In 2011 bedroegen de begrotingsuitgaven, zonder de aflossing van de rijksschuld, 71.594,1 miljoen euro.
De primaire uitgaven stegen ten opzichte van 2010 met 16.129,3 miljoen euro tot 59.512,0 miljoen euro. Die stijging is grotendeels toe te schrijven aan de aanrekening van 11.608,7 miljoen
euro voor de aankoop van effecten, hetgeen voordien werd aangerekend op de aflossing van de
rijksschuld. Als die boekhoudkundige verschuiving en de kredietverleningen en deelnemingen
buiten beschouwing worden gelaten, stijgen de primaire uitgaven met 9,4 % tot 47.442,0 miljoen euro, vooral door de uitgaven ter ondersteuning van financiële instellingen en Europese
lidstaten. Als ook deze uitgaven buiten beschouwing worden gelaten alsook de wijzigingen in
aanrekening op de overige deelnemingen en kredietverleningen, zijn de resterende uitgaven in
2011 constant gebleven in vergelijking met 2010.
Er is alleen een overschrijding van kredieten in de sectie Rijksschuld.
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de aanwending van de begrotingskredieten in 2011.
De kredieten van het algemeen bestuur worden traditioneel verdeeld volgens twee benaderingen. In een eerste, functionele, benadering worden de kredieten ingedeeld naargelang
van de opdracht van de verschillende diensten. Deze benadering komt tot uiting in de secties van de algemene uitgavenbegroting en onderscheidt de gezagscel, de sociale cel en de
economische cel. Een tweede, economische, benadering verdeelt de uitgaven volgens hun
aard: werking, intresten op overheidsschuld, overdrachten, investeringen enz.
4.1
Onderscheid van de uitgavenkredieten
Volgens de wet van 22 mei 2003 worden de uitgavenkredieten opgedeeld in vastleggings- en
vereffeningskredieten. Deze kredieten zijn limitatief.
Daarnaast zijn er de variabele kredieten, dat zijn de kredietbedragen van de begrotingsfondsen. Zij worden bepaald op basis van de bedragen die voor deze begrotingsfondsen
werden geïnd, vermeerderd met de kredieten die op het einde van het vorige begrotingsjaar
beschikbaar waren. Het variërende kredietbedrag is de uitgavenlimiet die moet worden gerespecteerd. In de praktijk legt de minister soms bijkomend een administratief plafond op.
4.2
Vaststelling van de uitgavenkredieten
Artikel 70 machtigt van de wet van 22 mei 2003 de regering om uitgaven te doen boven
de in de algemene uitgavenbegroting opgenomen kredieten, met inachtneming van bepaalde voorwaarden inzake inhoud (dringende uitgaven veroorzaakt door uitzonderlijke
of onvoorzienbare omstandigheden) en vorm (indiening van een wetsontwerp om de kredietoverschrijding die uit de beslissing van de Ministerraad voortvloeit, te regulariseren).
Hetzelfde artikel bepaalt dat het Rekenhof, in voorkomend geval, de Kamer van Volksvertegenwoordigers onverwijld zijn opmerkingen daarover doet toekomen.
In de loop van 2011 heeft de Ministerraad zes maal een machtiging verleend tot het verrichten van uitgaven boven de begrotingskredieten:
•

beraadslaging nr. 3220, voor het vastleggen, vereffenen en betalen van een uitgave ten
belope van 348.000 euro op de basisallocatie 18.61.08.84.22.01, voor de deelneming van
de Belgische Staat in het kapitaal van de nv European Financial Stability Facility (EFSF);
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•

•

•

•

beraadslaging nr. 3221, voor het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven ten belope van 40 miljoen euro op de basisallocatie 18.61.08.81.41.01 voor de deelneming, via de
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, in het kapitaal van de nv A.S.T.R.I.D.;
beraadslaging nr. 3222, voor het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven ten belope van 4 miljard euro ten laste van de basisallocatie 18.61.08.81.51.01, voor het verwerven, via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, van de aandelen van de
nv Dexia Bank België;
beraadslagingen nrs. 3223 en 3224, voor het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven, respectievelijk ten belope van 7.696.000 euro en 14.589.000 euro, voor de werking
van de ministeriële beleidsorganen;
beraadslaging nr. 3225, voor het vastleggen, vereffenen en betalen van de uitgaven ten
belope van 100 miljoen euro op de basisallocatie 51.45.40.81.22.01, voor de inschrijving,
door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, op de obligatielening van de
nv Ethias Finance.

Bij de beraadslagingen nrs. 3221, 3223 en 3224 had het Rekenhof geen opmerkingen. Alle
voorwaarden van artikel 70 van de Comptabiliteitswet van 22 mei 2003 waren vervuld.
De beraadslagingen nrs. 3222 en 3225 beantwoordden eveneens aan de wettelijke vereisten,
maar voor beide stelde het Rekenhof vast dat de betaling werd uitgevoerd vóór de uitvoerbaarheid van de beslissing.
Voor de beraadslaging nr. 3220 was het Rekenhof van oordeel dat ze niet volledig voldeed
aan de voorwaarden van artikel 70. Het wees erop dat in de beraadslaging onvoldoende de
dringendheid van de betaling werd aangetoond.
4.3

Begrotingsuitgaven en primaire uitgaven

4.3.1 Evolutie van de primaire uitgaven
De totale begrotingsuitgaven bedroegen in 2011 102.321,0 miljoen euro. Zonder de aflossing
van de rijksschuld (30.726,9 miljoen euro) bedroegen ze 71.594,1 miljoen euro.
De primaire begrotingsuitgaven zijn de totale uitgaven verminderd met de uitgaven aangerekend op de sectie 51 – Rijksschuld die verband houden met de aflossingen en de intrestlasten van die schuld (12.082,2 miljoen euro). De primaire uitgaven bedroegen aldus
59.512,0 miljoen euro.
Twee elementen bemoeilijken in grote mate de vergelijking van de primaire uitgaven van
2011 ten opzichte van 2010:
•

de verschuiving van kredieten van aflossingen van de schuld naar de begroting van Financiën ingevolge de toetreding van de dienst van de Schuld tot Fedcom en de invoering
van nieuwe basisallocaties, die voordien waren opgenomen bij de aflossingskredieten38.

38 Zie Algemene toelichting bij de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2011 (DOC 53 1346/001), p.
106
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In de begroting 2011 worden ze gecatalogeerd als deelnemingen of kredietverleningen
die wel behoren tot de primaire uitgaven. Het betreft39:
Aankopen van effecten

11.608,7 miljoen euro

Verschillen op aankopen en verkopen van effecten

246,6 miljoen euro

Basisallocatie Wisselkoersverschillen.40

214,7 miljoen euro

Totaal
•

12.070,0 miljoen euro

de bijzondere uitgaven in 2011 voor deelnemingen en kredietverleningen in het kader
van de financiële crisis en de hulpverlening aan lidstaten van de Europese Unie. 40

Zoals hierboven vermeld zijn de primaire uitgaven de totale begrotingsuitgaven, verminderd met de aflossingen van de schuld en met de intrestlasten van die schuld. Voor een correcte vergelijking van de primaire uitgaven tussen de begrotingsjaren 2011 en 2010 mag geen
rekening worden gehouden met de uitgaven op bovenvermelde drie basisallocaties. Indien
de primaire uitgaven 2011 met die uitgaven worden verminderd, belopen ze 47.442,0 miljoen euro en stijgen ze met 9,4 % ten opzicht van het vorige jaar.
Die stijging in 2011 is in grote mate toe te schrijven aan de bijzondere uitgaven voor deelnemingen en kredietverleningen in het kader van de financiële crisis en de hulpverlening aan
de Europese lidstaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze uitgaven.
Tabel 1 – D
 eelnemingen en kredietverleningen in het kader van de financiële crisis en hulpverlening
aan Europese lidstaten (in miljoen euro)
Deelnemingen en kredietverleningen in
het kader van de financiële crisis

Sectie

Vereffend
2011

Dexia Bank België

18

4.000,0

-

4.000,0

EFSF

18

0,3

-

0,3

Ethias Finance

51

81,6

-

81,6

Kredietverlening aan EU-lidstaten

51

1.183,7

758,8

424,9

5.265,7

758,8

4.506,9

Totaal

Vereffend
2010

Verschil
2011-2010

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens uit Fedcom
Als ook deze bijzondere deelnemingen en kredietverleningen worden geneutraliseerd, dalen de primaire uitgaven met 1,1 %. Deze daling wordt verklaard door de wijzigingen in de
overige deelnemingen en kredietverleningen41, voor in totaal van -430,8 miljoen euro. Daarmee rekening houdend, blijven de resterende uitgaven nominaal op het niveau van 2010.

39 Aankopen van effecten: basisallocatie 51 45 11 81 70 15, de Verschillen op aankopen en verkopen van effecten: basisallocatie 51 45 11 81 70 14 en de Wisselkoersverschillen: basisallocatie 51 45 11 81 70 13.
40 Deze basisallocatie werd pas ingeschreven bij de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting. Zie wet
21 december 2011 houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting.
41 In 2011 werden op de overige basisallocaties met ESR-code “8” 430,8 miljoen minder aangerekend dan in 2010.
De belangrijkste minderuitgaven betreffen het wegvallen van de uitgaven voor het beheer van financiële risico’s
(-43,5 miljoen euro), een daling van de leningen aan vreemde lidstaten (-28,7 miljoen euro), een daling van de lening
aan de sociale zekerheid (-470,1 miljoen euro). De belangrijkste meeruitgaven zijn de deelnemingen in en kredietverleningen aan nv A.S.T.R.I.D (52,0 miljoen euro), Résidence Palace (+13,6 miljoen euro), Airbus (+15,1 miljoen
euro)en het Rampenfonds (+25,0 miljoen euro)
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Tabel 2 – Vergelijking van de primaire uitgaven tussen 2010 en 2011 (in miljoen euro)
Secties
Gezagscel

Vereffend Vereffend
2010
2011

Verschil
2011-2010

%

11.743,1

16.146,2

4.403,1

37,5 %

01. Dotaties

467,8

493,3

25,5

5,4 %

02. Kanselarij van de Eerste Minister

107,0

104,3

-2,7

-2,5 %

03. Budget en Beheerscontrole

31,2

29,5

-1,7

-5,5 %

04. Personeel en Organisatie

53,4

54,6

1,2

2,2 %

05. Informatie- en Communicatietechnologie

29,9

29,6

-0,3

-0,9 %

1.753,9

1.817,7

63,8

3,6 %

608,5

623,1

14,5

2,4 %

14. Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

1.835,7

1.866,8

31,1

1,7 %

16. Landsverdediging

2.780,8

2.760,1

-20,7

-0,7 %

17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking

1.658,9

1.685,0

26,1

1,6 %

18. Financiën

1.761,0

5.948,0

654,9

734,2

79,3

12,1 %

22.748,7

22.190,8

-557,9

-2,5 %

8.008,8

8.585,8

577,0

7,2 %

597,4

594,5

-2,9

-0,5 %

12.405,2

11.244,4

-1.160,7

-9,4 %

350,2

298,2

44. Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding en Sociale Economie

1.387,1

1.467,8

80,8

5,8 %

Economische cel

4.415,2

4.460,3

45,1

1,0 %

387,4

357,1

-30,3

-7,8 %

3.487,2

3.529,7

42,5

1,2 %

540,7

573,6

33,0

6,1 %

Andere

2.753,1

2.860,4

107,3

3,9 %

52. Europese Unie

2.753,1

2.860,4

107,3

3,9 %

41.660,1

45.657,7

3.997,6

9,6 %

1.722,5

13.854,2

12.131,7 704,3 %

43.382,6

59.512,0

16.129,3

Correctie sectie 51 met uitgaven die voordien
op aflossingskredieten werden aangerekend en
aldus niet behoorden tot de primaire uitgaven

0,0

-12.070,0

-12.070,0

Primaire uitgaven op basis van gelijkgestelde
economische classificatie

43.382,6

47.442,0

4.059,3

-758,8

-5.265,7

4.506,9

42.623,9

42.176,3

-447,6

12. Justitie
13. Binnenlandse Zaken

19. Regie der Gebouwen
Sociale cel
21. Pensioenen
23. Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24. Sociale Zekerheid
25. Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu

32. Economie, KMO, Middenstand en Energie
33. Mobiliteit en Vervoer
46. Wetenschapsbeleid

Totale primaire uitgaven, exclusief S.51 Rijksschuld
51. Rijksschuld, excl. aflossingen en intrestlasten
Totale primaire uitgaven

Correctie met deelnemingen en
kredietverleningen i.v.m. de financiële crisis en
de kredietverleningen aan EU-lidstaten
Primaire uitgaven op gecorrigeerde
vergelijkingsbasis

4.187,0 237,8 %

-52,0 -14,8 %

37,2 %

9,4 %

-1,1 %
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Correctie overige deelnemingen en
kredietverleningen

-1.086,5

-655,7

-430,8

Resterende deel van de primaire uitgaven

41.537,4

41.520,6

16,8

0,0 %

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof
4.3.2 Functionele verdeling van de primaire uitgaven 2011
De volgende tabel vat per begrotingssectie de vastleggingen en vereffeningen samen ten
laste van de uitgavenkredieten 2011. De percentages geven een aanwijzing van het belang
van elke functionele cel en van elke sectie ten opzichte van de primaire uitgaven van de Staat
vermeld in de algemene uitgavenbegroting. Er wordt opgemerkt dat de hierboven vermelde
verschuiving van kredieten van aflossingen van de schuld naar de begroting van Financiën
een impact heeft op het relatieve belang van de verschillende secties. Sectie 51 “Rijksschuld,
excl. aflossingen en intrestlasten’ stijgt immers van 4,0 % in 2010 naar 23,3 % in 2011.
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Tabel 3 – Functionele verdeling van de primaire uitgaven ten laste van de kredieten 2011 (in miljoen euro)
Secties

Vastleggingen

Vereffeningen

Bedrag

%

Bedrag

%

15.968,6

26,9 %

16.146,2

27,1 %

01.Dotaties

493,3

0,8 %

493,3

0,8 %

02. Kanselarij van de Eerste Minister

103,8

0,2 %

104,3

0,2 %

03. Budget en Beheerscontrole

29,1

0,1 %

29,5

0,1 %

04. Personeel en Organisatie

55,2

0,1 %

54,6

0,1 %

05. Informatie- en Communicatietechnologie

23,1

0,1 %

29,6

0,1 %

1.837,5

3,1 %

1.817,7

3,1 %

647,5

1,1 %

623,1

1,1 %

14. Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

1.798,4

3,0 %

1.866,8

3,1 %

16. Landsverdediging

2.579,2

4,3 %

2.760,1

4,6 %

17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking

1.696,8

2,9 %

1.685,0

2,8 %

18. Financiën

5.970,6

10,0 %

5.948,0

10,0 %

734,2

1,2 %

734,2

1,2 %

22.222,4

37,4 %

22.190,8

37,3 %

8.585,8

14,4 %

8.585,8

14,4 %

599,5

1,0 %

594,5

1,0 %

11.245,8

18,9 %

11.244,4

18,9 %

306,2

0,5 %

298,2

0,5 %

44. Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding en Sociale Economie

1.485,0

2,5 %

1.467,8

2,5 %

Economische cel

4.561,9

7,7 %

4.460,3

7,5 %

333,1

0,6 %

357,1

0,6 %

3.714,8

6,3 %

3.529,7

5,9 %

514,0

0,9 %

573,6

1,0 %

Andere

16.714,6

28,1 %

2.860,4

28,1 %

51. Rijksschuld, excl. aflossingen en intrestlasten

13.854,2

23,3 %

13.854,2

23,3 %

2.860,4

4,8 %

2.860,4

4,8 %

59.467,5

100,0 %

59.512,0

100,0 %

Gezagscel

12. Justitie
13. Binnenlandse Zaken

19. Regie der Gebouwen
Sociale cel
21. Pensioenen
23. Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24. Sociale Zekerheid
25. Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu

32. Economie, KMO, Middenstand en Energie
33. Mobiliteit en Vervoer
46. Wetenschapsbeleid

52. Europese Unie
Totaal
Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof

4.3.3 Economische verdeling van de uitgaven 2011
Op basis van de economische classificatie van de uitgaven en ermee rekening houdend dat
de algemene uitgavenbegroting in basisallocaties is onderverdeeld, kunnen de begrotingsuitgaven, buiten de aflossing van de rijksschuld, als volgt worden uitgesplitst.
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Tabel 4 – E
 conomische verdeling van de uitgaven in 2011 (in miljoen euro)
Economische classificatie

Vastleggingen

Vereffeningen

Bedrag

%

Bedrag

%

8.442,2

11,8 %

8.571,2

12,0 %

12.140,0

17,0 %

12.138,0

17,0 %

8.253,0

11,5 %

8.304,4

11,6 %

22.033,3

30,8 %

22.043,0

30,8 %

2.586,1

3,6 %

2.415,3

3,4 %

152,5

0,2 %

131,0

0,2 %

Toekenning van kredieten en deelnemingen

17.942,4

25,1 %

17.991,3

25,1 %

Totaal

71.549,6

100,0 % 71.594,1

100,0 %

Lopende uitgaven voor goederen en diensten
Intrestlasten
Overdrachten van inkomsten naar andere sectoren
van de economie
Overdrachten van inkomsten binnen de sector
overheid, inclusief de begroting van de dotaties
Kapitaaloverdrachten
Investeringen

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof
De onder punt 4.3.1 vermelde verschuiving van kredieten heeft ook hier een impact op het
relatieve aandeel van de verschillende rubrieken uit de economische classificatie. Doordat
het aandeel van de toekenningen en deelnemingen stijgt van 3,4 % in 2010 naar 25,1 % in
2011, daalt immers het relatieve aandeel van alle andere rubrieken42.
De lopende uitgaven voor goederen en diensten bestaan voor circa drie vierden uit wedden
en sociale lasten (6.421,6 miljoen euro). Landsverdediging (1.807,7 miljoen euro), Financiën
(1.444,8 miljoen euro), Justitie (1.309,8 miljoen euro) en de Federale Politie (800,3 miljoen
euro) zijn de departementen met de belangrijkste personeelsuitgaven.
De overdrachten van inkomsten naar de andere sectoren van de economie (8.304,4 miljoen
euro) kunnen worden onderverdeeld in drie grote groepen:
•
•

•

De subsidies aan bedrijven (1.835,7 miljoen euro) betreffen vooral de NMBS (1.381,7 miljoen euro) en de Post (334,3 miljoen euro).
De subsidies aan particulieren vertegenwoordigen 2.510,6 miljoen euro en hebben vooral betrekking op de uitkeringen aan gehandicapten (1.790,5 miljoen euro) en het gewaarborgd inkomen van bejaarden (450,2 miljoen euro).
Tot slot gaan de overdrachten van inkomsten aan het buitenland (3.958,0 miljoen euro)
vooral naar de deelname van België in de vierde financieringsbron (BNI-bijdrage) van de
Europese Unie (2.860,4 miljoen euro), de internationale samenwerking (803,5 miljoen
euro) en het Europees Ruimtevaartagentschap (169,6 miljoen euro).

42 Zo daalt het aandeel van de lopende uitgaven voor goederen en diensten van 15,5 % in 2010 naar 12,0 % in 2011,
terwijl de uitgaven in 2011 licht zijn gestegen in vergelijking met 2010, van 8.435,7 naar 8.571,2 miljoen euro.

82

De overdrachten van inkomsten binnen de sector van de overheidsbesturen, met inbegrip
van de dotaties, beliepen 22.043,0 miljoen euro:
•

•

•

•

Een totaalbedrag van 10.328,7 miljoen euro werd gestort aan instellingen die deel uitmaken van de federale overheid stricto sensu. De belangrijkste overdrachten zijn de dotatie
voor de PDOS (8.585,8 miljoen euro), de Regie der Gebouwen (609,9 miljoen euro), de
instellingen uit afdeling 01 – Dotaties, van de begroting (314,9 miljoen euro), het Vluchtelingenagentschap (347,3 miljoen euro) en het Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen (108,0 miljoen euro).
De overdrachten naar besturen binnen de sector van de sociale zekerheid bedroegen
8.802,9 miljoen euro. Ze bestaan voornamelijk uit de globale subsidie aan de sociale
zekerheid van de werknemers (7.054,9 miljoen euro), de zelfstandigen (1.429,0 miljoen
euro) en de overzeese sociale zekerheid (294,6 miljoen euro).
De overdrachten naar de lokale overheden beliepen 1.988,9 miljoen euro, in hoofdzaak
voor de financiering van de lokale politie (668,4 miljoen euro) en de provincies en gemeenten (148,9 miljoen euro), en de dekking van uitgaven van OCMW’s (1.024,9 miljoen
euro) en het grootstedenbeleid (69,7 miljoen euro).
Tot slot werd 922,5 miljoen euro van de federale begroting naar de gewesten en de gemeenschappen overgeheveld, onder andere voor de financiering van de programma’s
voor de strijd tegen de werkloosheid (485,8 miljoen euro), het universitair onderwijs
aan buitenlandse studenten (106,3 miljoen euro), de financiering van de Duitstalige Gemeenschap (141,4 miljoen euro) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(36,9 miljoen euro) en het gesubsidieerd onderwijs (27,0 miljoen euro).

De overdrachten in kapitaal43 bedroegen 2.415,3 miljoen euro. Ze omvatten voornamelijk de
investeringen in het spoorwegnet en de transfer naar het GEN-fonds (1.564,9 miljoen euro),
de dekking van de operationele kosten van de Belgische Technische Coöperatie (207,0 miljoen euro), het lidmaatschap van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (119,5 miljoen
euro) en de bijdragen aan en deelnemingen in ontwikkelingsbanken en garantiefondsen in
het kader van de multilaterale samenwerking (61,6 miljoen euro).
Tot slot vertegenwoordigden de investeringen en de kredietverleningen en deelnemingen
aangerekend op de begroting respectievelijk 131,0 miljoen euro en 17.991,3 miljoen euro. De
belangrijkste stijging van de kredietverleningen en deelnemingen werd al eerder verklaard
door de verschuiving van de uitgaven Aankopen van effecten en de Verschillen op aankopen
en verkopen van effecten en de Wisselkoersverschillen van de kredietaflossingen naar deze
categorie (12.070,0 miljoen euro). Behalve deze verschuiving zijn de overname van de aandelen van de Dexia Bank (4.000,0 miljoen euro), de kredietverleningen aan lidstaten van de
Europese Unie (1.183,7 miljoen euro), de kredietverlening in het kader van de financiering
van de sociale zekerheid (386,3 miljoen euro) en de financiering van de Maatschappij voor
de Ontwikkeling van de Private Sector in Lage-inkomenslanden (107,5 miljoen euro) de
belangrijkste uitgaven in deze categorie.

43 	Economische codes 5 en 6.
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4.3.4 Benutting van de kredieten
Omdat alle beschikbare kredieten op het einde van een begrotingsjaar worden geannuleerd44 kan een definitieve stand worden opgemaakt van hun benuttingsgraad. De gesplitste kredieten (limitatief: “lim”), toegekend door de begroting, werden voor 102,1 % benut. De
variabele kredieten (“fon”) werden benut voor 23,9 %.
De vereffeningen op de gesplitste kredieten van de sectie Rijksschuld overschrijden de toegestane kredieten met 5,9 %, nominaal meer dan 3,1 miljard euro. De overschrijding in deze
sectie beïnvloedt in belangrijke mate de benuttingsgraad van de totale gesplitste kredieten.
Die bedraagt hierdoor eveneens meer dan 100 %. Daardoor zullen aanvullende kredieten in
de wet houdende eindregeling van de begroting moeten worden ingeschreven.
De gesplitste kredieten van de begrotingssectie 03 werden slechts voor 7,6 % benut. Dit
lage percentage is te verklaren door de inschrijving van het provisioneel krediet bij de FOD
Budget en Beheerscontrole.
De lage benuttingsgraad van de variabele kredieten is in belangrijke mate te wijten aan
de eigenheid van deze kredieten. De beschikbare variabele kredieten zijn samengesteld
uit de gedane ontvangsten op de overeenkomstige posten van de rijksmiddelenbegroting,
vermeerderd met het krediet dat op het einde van het vorige begrotingsjaar beschikbaar
was45. Ze kunnen in belangrijke mate afwijken van de geraamde uitgavenkredieten in de
begroting46.
Onderstaande tabel toont de benuttingsgraad per kredietsoort en per departement.

44 	Artikel 21 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de
federale Staat. Met toepassing van artikel 62 van dezelfde wet worden de op het einde van het begrotingsjaar
beschikbare variabele kredieten toegevoegd aan de kredieten van het volgende begrotingsjaar.
45 Artikel 62 van de wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
46 Zie Rekenhof, 166e Boek, Volume I, p. 192-195.
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Tabel 5 – Benutting van de vereffeningskredieten ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting
voor het jaar 2011 (in miljoen euro)
Secties

Kredietsoort

Kredieten

Vereffend

Aanwendings
percentage
lim

01.Dotaties

lim

493,3

493,3

100,0 %

02.Kanselarij

lim

107,8

104,2

96,7 %

fon

2,0

0,2

03.Budget en Beheerscontrole

lim

389,2

29,5

7,6 %

04.Personeel en Organisatie

lim

60,5

54,6

90,2 %

05.Informatie- en
Communicatietechnologie

lim

35,9

29,6

82,4 %

12. Justitie

lim

1.843,0

1.802,8

97,8 %

fon

81,5

14,9

lim

658,21

575,2

fon

172,6

47,9

14. Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel
en Ontwikkelings
samenwerking

lim

1.931,4

1.836,7

fon

432,5

30,2

16. Landsverdediging

lim

2.724,3

2.718,3

fon

128,4

41,8

lim

1.642,6

1.624,7

fon

108,0

60,3

lim

6.078,7

5.923,5

fon

-28,5

24,6

19. Regie der Gebouwen

lim

811,6

734,2

90,5 %

21. Pensioenen

lim

8.585,8

8.585,8

100,0 %

23. Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg

lim

594,8

589,1

99,0 %

fon

51,8

5,4

24. Sociale Zekerheid

lim

11.255,3

11.244,4

99,9 %

25. Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en
Leefmilieu

lim

316,2

289,1

91,4 %

fon

23,8

9,1

32. Economie, KMO,
Middenstand en Energie

lim

369,6

343,2

fon

47,2

13,9

33. Mobiliteit en Vervoer

lim

3.423,3

3.384,8

fon

617,4

144,9

44. Maatschappelijke Integratie, lim
Armoedebestrijding en
Sociale Economie
fon

1.483,4

1.461,3

15,1

6,5

lim

578,2

567,7

fon

46,5

5,9

13. Binnenlandse Zaken

17. Federale Politie en
Geïntegreerde Werking
18. Financiën

46. Wetenschapsbeleid

fon

8,5 %

18,2 %
87,4 %
27,7 %
95,1 %
7,0 %
99,8 %
32,5 %
98,9 %
55,8 %
97,4 %
n.v.t.

10,4 %

38,3 %
92,9 %
29,4 %
98,9 %
23,5 %
98,5 %
43,3 %
98,2 %
12,8 %
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Secties

Kredietsoort

Kredieten

Vereffend

Aanwendings
percentage
lim

fon

51. Rijksschuld

lim

53.514,5

56.663,3

105,9 %

52. Europese Unie

lim

2.895,8

2.860,4

98,8 %

Totalen

lim

99.793,6

101.915,7

102,1 %

fon

1.698,3

405,3

23,9 %

101.491,9

102.321,0

100,8 %

Algemeen totaal
Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof

Hoofdstuk

Toewijzingsfondsen

5
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De gedeelten van de opbrengst van belastingen, heffingen en stortingen die aan andere overheden worden toegewezen, passeren via toewijzingsfondsen voordat ze aan de begunstigden
worden gestort.
De voorafnemingen op de bedrijfsvoorheffing die als ontvangsten zijn geboekt op toewijzingsfonds 66.34 betreffende de bijdrage van de bedrijfsvoorheffing aan de sociale zekerheid wegens
onvoldoende btw-opbrengst, zijn hoger dan wettelijk toegestaan.
Twee toewijzingsfondsen hadden op het einde van het begrotingsjaar 2011 een niet-toegestaan
tekort. Het gaat om het fonds voor de verkeersveiligheid en het fonds MMA (milieuvriendelijke maatregelen betreffende de autovoertuigen). Bovendien werden bij die twee fondsen de
wettelijke voorschriften overtreden, die bepalen dat een toewijzingsfonds enkel gebruikt mag
worden voor andere overheden.
Krachtens artikel 71 van de wet van 22 mei 2003 worden ambtshalve toewijzingsfondsen
geopend in de algemene uitgavenbegroting voor de gedeelten van de opbrengst van belastingen, heffingen en stortingen die niet in de rijksmiddelenbegroting worden geboekt
maar worden toegewezen aan andere overheden. Ze vormen aldus een uitzondering op de
universaliteit van ontvangsten en uitgaven. De minister van Financiën stelt de toegewezen
ontvangsten rechtstreeks ter beschikking van de betrokken overheden, overeenkomstig de
wetten en besluiten die de toewijzing regelen.
De volgende tabellen geven de stand van de fondsen in detail weer. De kolom “uitgaven”
vermeldt de effectief in 2011 uitgevoerde betalingen en niet de vereffeningen. Het concept
van de toewijzingsfondsen impliceert dat ontvangsten eerst geïnd moeten worden alvorens
ze kunnen worden toegewezen. Bij de toewijzing van ontvangsten fungeert de betaling
daarom als referentie.
De budgettaire aanrekeningen gebeuren overeenkomstig de wet van 2003 op basis van de
vereffeningen.
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5.1

Toewijzingen aan de gemeenschappen, de gewesten en aan de Franse en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie

Tabel 1 – Toewijzingsfondsen aan de gedefedereerde entiteiten (in miljoen euro)
Overdracht op
1 januari 2011

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo op
31 december 2011

66.21 Administratie van de
Btw, Registratie en Domeinen. Aan de gemeenschappen toegewezen gedeelte
van de btw

0

14.237,1

14.237,1

0

66.22 Administratie der
Directe Belastingen. Aan de
gemeenschappen toegewezen gedeelte van de
personenbelasting

0

7.056,4

7.056,4

0

66.23 Administratie der
Directe Belastingen. Aan
de gewesten toegewezen
gedeelte van de personenbelasting

0

10.550,1

10.550,1

0

66.24 Administratie der
Directe Belastingen. Aan
de Franse Gemeenschapscommissie, aan de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
toegewezen gedeelte van
de personenbelasting

0

68,0

68,0

0

Totaal

0

31.911,6

31.911,6

0

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de bedragen van de FOD Budget en Beheerscontrole
Die toewijzingen steunen op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (artikelen 34, 35octies, 47, 47bis en 65bis),
de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (artikel
46bis) en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (artikel 58nonies). Ze worden in detail toegelicht in het artikel over de
financiering van andere entiteiten in titel III, "Financiering van andere entiteiten en instellingen" punt 1 Ontvangsten overgedragen aan de gemeenschappen, de gewesten en de
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
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5.2

Toewijzingen aan de sociale zekerheid

Tabel 2 – Toewijzingsfondsen aan de sociale zekerheid (in miljoen euro)
Overdracht
op 1/1/2011
66.31. Toewijzingsfonds betreffende
de bijdrage van de btw aan het Fonds
RVA inzake het educatief verlof

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo op
31/12/2011

44,0

12,7

29,4

27,2

0,0

798,9

798,9

0,0

66.34. Toewijzingsfonds betreffende
de bijdrage van de bedrijfsvoorheffing
aan de sociale zekerheid

27,2

3.943,1

3.780,9

189,5

66.35. Toewijzingsfonds betreffende
de financiering van de Sociale
Maribelfondsen met een deel van de
vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

6,0

83,7

81,7

8,0

66.36 Aan de sociale zekerheid
toegewezen opbrengst van de
belasting verkregen uit de toekenning
van een aandelenoptie

6,7

92,0

77,8

21,0

66.37. Toewijzingsfonds betreffende
de bijdrage van de btw aan de sociale
zekerheid

195,3

11.182,7

11.122,8

255,2

64,5

226,9

221,0

70,4

0,0

6,4

6,4

0,0

40,0

482,6

476,7

45,9

66.93. Toewijzingsfonds betreffende
de toewijzing vanuit de jaarlijkse taks
op de verzekeringscontracten aan het
RSVZ

0

2,7

2,7

0

66.95. Toewijzing aan de sociale
zekerheid betreffende de
verpakkingsheffing

0

130,0

130,0

0

66.97. Toewijzing van een gedeelte
van de vennootschapsbelasting aan
de sociale zekerheid

0

52,6

52,6

0

66.98. Toewijzing van een deel van
de belasting op niet-inwoners aan de
sociale zekerheid

0

0,4

0,4

0

66.99. Toewijzing van een deel van
de personenbelasting aan de sociale
zekerheid

0

120,8

120,8

0

383,7

17.135,4

16.902,0

617,1

66.33. Aan de sociale zekerheid
toegewezen opbrengst van de
accijnzen op tabaksfabrikaten

66.38. Aan de sociale zekerheid
toegewezen opbrengst van de
bijzondere bijdrage voor de sociale
zekerheid
66.91. Toewijzing aan de
sociale zekerheid inzake de
werknemersparticipatie
66.92. Toewijzing van de roerende
voorheffing aan de sociale zekerheid

Totaal

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de bedragen van de FOD Budget en Beheerscontrole
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De toewijzing van de opbrengst van de btw, de bedrijfsvoorheffing, de accijnzen, de roerende voorheffing, de directe belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting op de niet-inwoners) en de taks op de verzekeringsverrichtingen vindt zijn rechtsgrond
in de artikelen 66 tot 67quinquies van de programmawet van 2 januari 2001 en in artikel
116 van de programmawet (I) van 27 december 2006. Dat artikel wijst btw-opbrengsten toe
aan de het Fonds voor de Beroepsziekten ter financiering van het Schadeloosstellingsfonds
voor Asbestslachtoffers (Asbestfonds).
Het Rekenhof is nagegaan of de voorheffingen op de ontvangsten overeenstemmen met de
bedragen die volgens de wettelijke bepalingen verschuldigd zijn.
Voorafnemingen op de btw en de bedrijfsvoorheffing
In totaal werd 14.445,7 miljoen euro, die van de btw-ontvangsten moest worden voorafgenomen, voor 2011 toegewezen aan de sociale zekerheid. Aangezien de btw-ontvangsten niet
volstonden om alle toewijzingen 47 te betalen, is 3.943,1 miljoen euro voorafgenomen van de
bedrijfsvoorheffing, met toepassing van artikel 66, § 1, tweede lid van de programmawet
van 2 januari 2001.
Het eerste lid van dat artikel bepaalt echter dat die voorafneming niet hoger mag zijn dan
het vastgestelde tekort in de btw-ontvangsten. Om dat tekort te bepalen, moet rekening
worden gehouden met de verschuldigde en de betaalde bedragen voor de alternatieve financiering, met het feit dat de btw niet volledig is opgebruikt48 en met de saldi van de
toewijzingsfondsen 63.31 en 66.37. Volgens de berekeningen had de voorafneming op de
bedrijfsvoorheffing ter vervanging van de btw 3.553,9 miljoen euro49 moeten bedragen, d.i.
389,3 miljoen euro minder dan de uitgevoerde voorafneming. Een deel van dat te veel voorafgenomen bedrag is op het toewijzingsfonds blijven staan (189,5 miljoen euro).
Hoewel de programmawet van 27 december 2006 niet vermeldt welke ontvangsten worden
toegewezen aan de financiering van het Asbestfonds, bepalen de koninklijke besluiten van

47 Met name, buiten de toegewezen btw-ontvangsten waarvan hier sprake is, de ontvangsten bestemd voor de Europese Unie, voor de effectisering en de ontvangsten toegewezen aan de gemeenschappen, de politiezones, de Creg
en Apetra.
48 Zoals de ontvangsten aantonen die in de rijksmiddelenbegroting opgenomen zijn als zuivere btw (22,8 miljoen
euro) – Ontvangsten opgenomen bij de ontvangsten van artikel 36.01 – Zegelrecht en met het zegel gelijkgestelde
taksen van titel I, hoofdstuk 18, sectie Fiscale Ontvangsten, § 3 Adminitratie van de btw, registratie en domeinen.
49 Berekening onvoldoende btw (in miljoen euro):
Verschuldigde bedragen 2011 (inclusief achterstallen) vooraf te nemen van de btw
- Betaalde bedragen (fondsen 66.31 en 66.37)
= Te betalen saldo
- Zuivere btw op de rijksmiddelenbegroting
- Saldo van de toewijzingsfondsen 66.31 et 66.37 op 31 december 2011
- Saldo van het toewijzingsfonds 66.34 op 1 januari 2011
= Bedrag vooraf te nemen van de bedrijfsvoorheffing
Voorafgenomen bedrag op de bedrijfsvoorheffing
Verschil

15.038,5
11.152,2
3.886,3
22,8
282,4
27,2
3.553,9
- 3.943,1
= -389,3
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23 maart 201250 dat voor 2010 en 2011 voor het Asbestfonds 10 miljoen euro wordt voorafgenomen van de btw-opbrengst. In 2011 is geen enkele storting uitgevoerd.
Voorafnemingen op andere belastingen51
De voorafneming op de accijnzen die bestemd is voor het RIZIV, ligt 18 miljoen euro lager
dan wettelijk bepaald52, die op de bedrijfsvoorheffing 47,5 miljoen euro lager53.
Twee toewijzingsfondsen zijn geopend voor ontvangsten van de administratie van de directe belastingen, die in werkelijkheid ontvangsten zijn die voor derden werden geïnd en
geen toegewezen ontvangsten. Om die reden hadden ze via een thesaurierekening moeten
passeren. Het gaat om de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (fonds 66.38) en een
bedrag dat gelijk is aan de vrijstelling van een deel van de bedrijfsvoorheffing die wordt
toegekend aan werkgevers van de non-profitsector in het kader van de sociale Maribel
(fonds 66.35)54. Hoewel die werkgevers vrijgesteld zijn van een deel van de bedrijfsvoorheffing, moeten ze ze toch volledig betalen en de vrijstelling aangeven. De administratie stort
vervolgens het bedrag aan het RIZIV voor het Sociale Maribelfonds.

50 Koninklijk besluit tot vaststelling van de bron en de nadere regels voor de storting van het bedrag bepaald in artikel
116, 1°, van de programmawet (I) van 27 december 2006 bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers.
51 Artikel 46 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en
houdende diverse bepalingen wijst de opbrengst van de belastingen op voordelen voortvloeiend uit de toekenning
van aandelenopties toe. De helft van de totale opbrengst van de belasting van de deelnames in het kapitaal of in de
winst en 66 % van het totaal van de aanvullende belasting bedoeld in artikel 112, tweede lid, van het Wetboek van
de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen worden toegewezen krachtens artikel 36 van de wet
van 22 mei 2001.
52 Het bedrag voorafgenomen in artikel 66.33 beloopt 798,9 miljoen, waarvan 725,6 miljoen euro voor het RIZIV (artikel 67ter) en de rest voor de RSZ en het RSVZ (artikel 66, § 5, van de programmawet van 2 januari 2001). Voor het
RIZIV moet dat bedrag minstens gelijk zijn aan 32,5 % van de opbrengst van de accijnzen op tabak en het mag niet
lager liggen dan een geïndexeerd bedrag van 673,2 miljoen euro, d.i. 743,9 miljoen euro. De voorafneming voor het
RIZIV volstaat dus niet niet.
53 Artikel 66, § 6, van de programmawet van 2 januari 2001 wijst een deel van de opbrengst van de roerende voorheffing (15 %) toe aan de sociale zekerheid. Dat bedrag mag niet lager zijn dan een geïndexeerd bedrag van 430,4 miljoen euro. Voor 2011 bedraagt het plafond 484,2 miljoen euro.
54 Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, titel XI – Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheiden
artikel 48 van de wet van 27 maart 2009.
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5.3

Diverse toewijzingen

Tabel 3 – D
 iverse toewijzingen55 (in miljoen euro)
Overdracht op
1 januari 2011

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo op
31 december 2011

97,3

210,6

206,9

101,0

66.61 Fonds voor de
verkeersveiligheid

0,0

109,2

109,8

-0,6

66.80 Rampenfonds

0,0

11,9

0,0

11,9

66.82 Creg VenB

0,0

0,0

0,0

0,0

66.83 Creg Accijnzen

0,0

52,6

52,6

0,0

66.84 Creg btw

0,0

11,6

11,6

0,0

66.85 MMA

0,0

316,0

326,6

-10,6

66.86 Apetra

0,0

35,9

35,9

0,0

97,3

747,8

743,4

101,7

66.44 Toewijzing
betreffende de bijdrage
van de btw aan het Fonds
voor de pensioenen van de
geïntegreerde politie

Totaal

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de bedragen van de FOD Budget en Beheerscontrole
Bij het Rampenfonds waren de toegewezen ontvangsten op 31 december 2011 vereffend,
maar nog niet betaald, wat de nul in de kolom “Uitgaven” verklaart.
Het Rekenhof stelt vast dat twee toewijzingsfondsen het begrotingsjaar 2011 afsluiten met
een niet-toegestaan tekort, te weten het fonds voor de verkeersveiligheid (-615.488 euro)
en het fonds MMA56 (-10.597.918,73 euro). Die bedragen werden gefinancierd met algemene
middelen van de Thesaurie.
Het fonds MMA werd in de begroting 2012 geschrapt. Toen die maatregel werd aangekondigd, ging het aantal aanvragen ten laste van het fonds eind 2011 plots de hoogte in. In
2010 beliepen de uitgaven 231,2 miljoen euro en in 2011 326,6 miljoen euro.
Bij de twee toewijzingsfondsen met een tekort is er een overtreding van artikel 71 van de
wet van 22 mei 2003, dat het gebruik van de toewijzingsfondsen voorbehoudt voor de andere openbare overheden. De begunstigden van het fonds MMA zijn immers privépersonen
(natuurlijke personen en rechtspersonen die actief zijn in de sector van de automechanica),
terwijl nagenoeg 20 % van de sommen die gestort werden ten laste van het fonds voor de
verkeersveiligheid terugvloeien naar de FOD Justitie, FOD Binnenlandse Zaken en Federale
Politie en Geïntegreerde Werking, en dus eigenlijk interne betalingen zijn tussen diensten
van de Staat.

55 Inclusief de toewijzingen aan de politiezones.
56 Milieuvriendelijke maatregelen betreffende de autovoertuigen - zie hoofdstuk VI van de programmawet van
27 april 2007.
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In verband met dat laatste fonds brengt het Rekenhof ook in herinnering dat het ministerieel besluit van 28 november 2011 betreffende de toekenning van financiële hulp van de Staat
in het kader van de verkeersactieplannen in een bedrag van 93,5 miljoen euro voorzag voor
het jaar 2011. Er werd 109,8 miljoen euro aangerekend, wat 16,3 miljoen meer is.

TITEL II

Jaarrekening 2011
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De jaarrekening 2011 is de derde waarover verslag wordt uitgebracht over de economische activiteiten van de departementen die met Fedcom werken. Een globaal overzicht van het patrimonium van het algemeen bestuur zal in principe pas voorhanden zijn wanneer alle FOD’s en
POD’s in Fedcom zijn gestapt en hun volledige vermogen erin is opgenomen, wat uiterlijk in
2017 zou moeten gebeurd zijn.
Het reglementair kader van Fedcom is niet afgewerkt en het ontbreekt de departementen aan
voldoende en coherente instructies en richtlijnen over de manier waarop de algemene boekhouding moet worden gevoerd.
Het Rekenhof stelt tekortkomingen vast op het vlak van de volledigheid, de juistheid en de getrouwheid van de boekhoudkundige verrichtingen, in het bijzonder wat de aansluiting tussen
de begrotingsboekhouding en de algemene boekhouding betreft, de toepassing van het begrip
“vastgesteld recht”, de naleving van het boekhoudplan, het bestaan van organieke fondsen die
niet bij wet ingesteld werden, de samenstelling van het maatschappelijk vermogen, de naleving
van de principes van afgrenzing van de boekjaren en tot slot de registratie van de beheersverrichtingen van de federale staatsschuld.

Inleiding
De voorzitter van de FOD Budget en Beheerscontrole heeft de jaarrekening 2011 op 28 september 2012 per brief aan het Rekenhof bezorgd. Vervolgens heeft de dienst Federale Accountant op 5 oktober 2012 enkel elektronisch een nieuwe versie van de toelichting bij de
rekening aan het Rekenhof doorgestuurd.
Het Rekenhof herinnert eraan dat artikel 72 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de minister van Begroting de algemene rekening van het algemeen bestuur, en dus ook de jaarrekening, moet opstellen en vóór 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarop de rekening
betrekking heeft, naar het Rekenhof moet sturen.
Het Rekenhof benadrukt in dat opzicht dat het, door de laattijdige overzending van de rekeningen, zijn auditwerkzaamheden om de algemene rekening van het algemeen bestuur
samen met zijn opmerkingen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers te kunnen voorleggen, niet in aanvaardbare omstandigheden heeft kunnen uitvoeren.
De jaarrekening heeft betrekking op de verrichtingen, de bezittingen, de rechten, de schulden, de verplichtingen en de verbintenissen van elke aard van de departementen die tijdens
de pilootfase en de eerste twee roll-outs van Fedcom in het project zijn gestapt, namelijk elf
FOD’s en één POD57.
De jaarrekening moet volgens de wet van 22 mei 2003 een balans, een resultatenrekening,
een samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen overeenkomstig de econo57 Pilootdepartementen: FOD Kanselarij van de Eerste Minister, FOD Budget en Beheerscontrole, FOD Personeel en
Organisatie, FOD Informatie- en Communicatietechnologie en FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deelnemers aan roll-out 1: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, FOD Economie,
KMO, Middenstand en Energie, FOD Sociale Zekerheid en POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding,
Sociale Economie en Grootstedenbeleid. Deelnemers aan roll-out 2: FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, FOD Financiën en FOD Mobiliteit en Vervoer.
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mische classificatie en een toelichting omvatten. Die staten moeten een transparant beeld
bieden van de financiële en patrimoniale impact van de economische verrichtingen in de
loop van het dienstjaar, alsook van de toestand van de federale Staat bij afsluiting van het
boekjaar.
Aangezien de jaarrekening gegevens bevat over de kosten van het overheidsbeleid, de evolutie daarvan in de tijd alsook over de verplichtingen van de Staat en de daarmee gepaard
gaande risico’s, is ze ook een instrument om het overheidsbeleid te beheren en te sturen.
Dat zal echter pas op termijn ten volle mogelijk zijn, omdat de wet van 22 mei 2003 gefaseerd in werking treedt. De eerste geplande jaarrekening die alle federale overheidsdiensten
van het algemeen bestuur groepeert, zou dan ook de rekening van 2012 moeten zijn. De
jaarrekening waarin de andere diensten beoogd in artikel 2 van de wet van 22 mei 2003, namelijk de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve
openbare instellingen (buiten de instellingen van sociale zekerheid) en de staatsbedrijven
zijn opgenomen, zou pas vanaf het boekjaar 2014 beschikbaar zijn. Bovendien moet worden benadrukt dat de vaste activa van een dienst pas verplicht in de boekhouding moeten
worden geregistreerd vanaf het vijfde boekhoudkundige jaar na de inwerkingtreding van de
wet van 22 mei 2003 voor die dienst. Volgens de huidige stand van de wetgeving zullen de
eerste jaarrekeningen van de federale Staat die voortvloeien uit een volledige boekhouding
ten vroegste die van het boekjaar 2014 zijn en ten laatste die van het boekjaar 2018.
Ondanks de partiële aard van de jaarrekening 2011 is het Rekenhof van oordeel, net als voor
de rekening 2010, dat ze toch al aangeeft hoe de nieuwe boekhouding, in een dynamisch
perspectief en volgens de criteria van getrouwheid, waarachtigheid en regelmatigheid, progressief zal worden gevoerd.
De voorgelegde rekening omvat de cijfers van het jaar 2011 en, bij wijze van vergelijking,
die van 2010. Beide vergelijken is echter moeilijk omdat in 2011 drie extra departementen
tot Fedcom zijn toegetreden, waaronder de FOD Financiën. Dat leidde onder meer tot de
integratie van de fiscale ontvangsten en van de verrichtingen met betrekking tot het beheer
van de staatsschuld.

Onderzoeksmethoden
Het Rekenhof heeft de jaarrekening 2011 in twee fases gecontroleerd.
Tijdens de eerste controlefase (nog vóór de jaarrekening was ingediend) werd ter plaatse in
de Fedcomdepartementen een selectie van vastgestelde rechten voor begrotingsuitgaven
gecontroleerd op basis van de boekhoudkundige gegevens van de afgesloten maanden van
2011. Deze eerste controlefase werd uitgevoerd in het eerste semester van 2012. De selectie
omvatte, buiten het beheer van de staatsschuld, 1.149 uitgavenverrichtingen van de twaalf
betrokken departementen, op basis van een specifieke materialiteitsdrempel voor elk departement en op basis van het geraamde risiconiveau.
De tweede fase werd aangevat zodra het Rekenhof de jaarrekening had ontvangen. De controle werd uitgebreid tot alle boekhoudkundige verrichtingen, inclusief de afsluitingsverrichtingen. Voor elk departement werden specifieke onderzoeksvragen opgesteld, uitgaan-

Jaarrekening 2011 / 101

de van de analyse van de controleresultaten uit de eerste fase, van een eerste onderzoek van
de jaarrekening en eventuele verschillen tussen de verrichtingen van de afgesloten maandelijkse staten en van de jaarrekening.
De verrichtingen van de staatsschuld werden aan een specifieke controle onderworpen,
waarbij de onderzoeksvragen ermee rekening hielden dat het om het eerste boekhoudkundige dienstjaar ging voor die verrichtingen. Gezien de specificiteit komt het onderzoek van
de rekeningen van de staatsschuld aan bod in een apart hoofdstuk 5.
De niet-fiscale ontvangsten werden in een aparte audit onderzocht58.
Na afloop van de auditwerkzaamheden heeft het Rekenhof zijn belangrijkste bevindingen
op 7 november 2012 besproken met de leiding van de dienst Federale Accountant.

Algemene opmerkingen
Geen toepasbare normen
De departementen hebben dezelfde moeilijkheden ondervonden als bij de afsluiting
2009 en 2010, nl. een onvolledig regelgevend kader.
Het Rekenhof herinnert er in dat opzicht aan dat vooralsnog slechts drie koninklijke besluiten zijn verschenen tot uitvoering van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, en dat de nieuwe Commissie voor
de Openbare Comptabiliteit haar werkzaamheden nog altijd niet heeft gestart, onder meer
wat betreft de waarderingsregels59, omdat de leden ervan nog niet zijn aangewezen.
Zwakke interne controle
Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat ondanks zijn eerdere opmerkingen, de organisatie
van de interne controle onvoldoende blijft.
Aansluiting tussen de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding
Het Rekenhof heeft onderzocht of het principe van de gelijktijdige boeking van de begrotingsverrichtingen in de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding, voorgeschreven door artikel 22 van de wet van 22 mei 2003, nageleefd wordt.
Het stelt vast dat te ontvangen facturen alleen in de algemene boekhouding worden geboekt, zonder weerslag op de begrotingsboekhouding. Dat gaat in tegen het principe van
dubbele boeking. Het heeft bovendien tot gevolg dat de betrokken uitgaven worden gedragen door de begroting van een later jaar, wat tegen het principe van eenjarigheid van de
begroting ingaat. Het Rekenhof herinnert er vervolgens aan dat de rekeningen die in het
boekhoudplan door de vermelding “Bg” worden voorafgegaan, een overeenstemmende rekening in de begrotingsboekhouding hebben. Elke boeking op die rekeningen leidt dus gelijktijdig tot de aanrekening van eenzelfde bedrag in de begrotingsboekhouding. Bijgevolg
is het niet aanvaardbaar dat op sommige van die rekeningen, onder meer op de kostenreke-

58 Zie het artikel “Boeking en aanrekening van vastgestelde rechten met betrekking tot de niet-fiscale ontvangsten
van de Fedcomdepartementen” in deel III Beheer en Interne controle.
59 Zie het artikel over de vierde evaluatie van Fedcom in deel III Beheer en Interne controle.
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ningen die worden gebruikt bij de boeking van te ontvangen facturen, boekingen gebeuren
zonder weerslag in de begrotingsboekhouding, of omgekeerd, dat sommige expliciet nietbudgettaire rekeningen verrichtingen vermelden die een weerslag hebben op de uitvoering
van de begroting.
Het Rekenhof stipt nog aan dat de klassen 8 en 9, die een overzicht moeten geven van de
begrotingsontvangsten en -uitgaven volgens de ESR 95-indeling, nog steeds niet op een
regelmatige manier in Fedcom worden gebruikt. De wet bepaalt nochtans dat de boekingen
in de balans- en de resultatenrekeningen zich moeten weerspiegelen in die klassen.
Het Rekenhof wijst erop dat de dienst Federale Accountant de beschikbaarheid van voldoende vereffeningskrediet blijft opleggen om een verrichting in de algemene boekhouding
te kunnen vereffenen60.
Het herinnert eraan dat het recht in de algemene boekhouding moet worden vastgesteld
en geboekt zodra de vier voorwaarden van artikel 8 van de wet van 22 mei 2003 zijn verenigd. In geval van onvoldoende krediet moet dat recht, voor het niet-afgedekte bedrag,
als een niet-vereffend vastgesteld recht ten laste van de begroting worden beschouwd. Het
moet als zodanig worden opgenomen in de toelichting bij de rekening van uitvoering van
de begroting, zoals bepaald door artikel 28, 2°, b), van de wet van 22 mei 2003. De huidige
configuratie van het SAP-systeem, die niet toelaat het volledig bedrag van de rechten te
boeken waarvoor alle wettelijke voorwaarden zijn vervuld om tot de vaststelling over te
gaan, beperkt het getrouw beeld van de rekening.
Naleving van afgrenzing tussen dienstjaren
In verband met de afgrenzing bepaalt de wet dat enkel de tijdens een bepaald boekjaar
vastgestelde rechten in de rekeningen van dat boekjaar mogen worden geboekt. Bovendien
moet de boekingsdatum systematisch overeenstemmen met de datum van de vaststelling
van het recht, wat niet altijd het geval is.
Elk recht dat na 31 december wordt vastgesteld, moet in een later jaar worden geboekt. De
wet bepaalt echter dat een recht dat effectief in jaar N werd vastgesteld nog tot 31 januari
van jaar N+1 kan worden geboekt in de rekeningen van het jaar N.
Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat in het hele eerste semester van 2012 nog rechten
werden vastgesteld in de rekening van 2011, in tegenstrijd met de voormelde normen. Er zijn
ook onjuistheden qua afgrenzing vastgesteld bij de te ontvangen facturen en bij de loonlasten. Dit is een terugkerend probleem sinds de opstart van Fedcom.
De voorzieningen voor vakantiegeld61 werden op dezelfde manier geboekt als de te ontvangen facturen, d.w.z. onvolledig62 en te laat63.

60 Het Rekenhof had dit al opgemerkt. Zie 168e Boek van het Rekenhof, Volume I, p. 236.
61 Het gaat om een bedrag van 117 miljoen euro.
62 Onvolledig, want enkel in de algemene boekhouding geboekt terwijl het gaat om een begrotingsuitgave die als
dusdanig ook in de begrotingsboekhouding moet worden vermeld.
63 Begrotingsuitgaven die na 31 januari 2012 werden geboekt, mogen niet worden opgenomen in de boekhouding
van het jaar 2011.
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Het Rekenhof stipt ook nog aan dat diverse vereffeningen ten laste van toewijzingsfondsen
voor de gedefedereerde entiteiten, de alternatieve financiering van de sociale zekerheid en
de financiering van de lokale politiezones ten onrechte werden gehecht aan het boekjaar
2011 in plaats van aan het boekjaar 2012:
•
•

•

de eerste maandelijkse schijf 2012 van de toewijzing van de btw-opbrengst aan de RSZ
(195,3 miljoen euro);
de eerste storting 2012 van de toegewezen btw aan de Pensioendienst voor de Overheidssector om de niet-verschuldigde bijdragen voor voormalige rijkswachters te compenseren (8,8 miljoen euro);
een bedrag van 0,5 miljoen euro dat in januari 2012 werd betaald aan de RSZPPO bij
wijze van sociale toelage en dat ook als een vastgesteld recht ten laste van het boekjaar
2012 had moeten worden geboekt.

Tot slot is op basis van de controle van een steekproef van verantwoordingsstukken vastgesteld dat voor het dienstjaar 2011 130,4 miljoen euro te veel is geboekt en 49,5 miljoen euro
te weinig.
Verantwoordingsstukken
De wet bepaalt dat elke boeking gebeurt aan de hand van een verantwoordingsstuk. De departementen mogen de verrichtingen enkel boeken op basis van originele en goedgekeurde
verantwoordingsstukken en niet op basis van kopieën, uittreksels uit de rekeningen van
de rekenplichtigen en al zeker niet zonder verantwoordingsstukken. Rekeninguittreksels
mogen enkel dienen om de geldbewegingen op een bankrekening te boeken en niet om een
schuld of vordering vast te stellen.
Tijdens de eerste fase van zijn steekproefsgewijze controle heeft het Rekenhof vastgesteld
dat, voor alle betrokken diensten samen, in 88,6 % van de dossiers niet alle gegevens vermeld waren (naam, datum en handtekening van de vereffenaar). Het Rekenhof herinnert
eraan dat het moment waarop een vastgesteld recht ontstaat, voor de administratie overeenstemt met het moment waarop de daartoe gemachtigde ambtenaar (de vereffenaar) akte
neemt van het bestaan van de vier voorwaarden uit artikel 8 van de wet en het onderzoek
afrondt naar de regelmatigheid van de verrichting en meer in het bijzonder de budgettaire
regelmatigheid ervan. Als er op het niveau van de uitgaven een recht wordt vastgesteld, impliceert dat de erkenning van een schuld ten aanzien van een schuldeiser van de Staat, wat
geconcretiseerd wordt door de boeking van een verrichting in de algemene boekhouding
en door een aanrekening ten laste van de vereffeningskredieten. Het Rekenhof dringt erop
aan dat de verschillende departementen ervoor zouden zorgen dat alle vereffeningsdossiers
zowel de naam en de handtekening vermelden van degene die de administratieve verantwoordelijkheid draagt, alsook de datum waarop de beslissing werd genomen.
Bij 40,3 % van de onderzochte verrichtingen vermeldt SAP een andere datum dan het vereffeningsdossier.
Bij 58,1 % van de onderzochte verrichtingen wordt een betalingstermijn van nul dagen vermeld (onmiddellijke betaling). Het Rekenhof beveelt aan de verschillende datums (waaronder de basisdatum) correct in SAP in te voeren, om te komen tot een boekhouding die in
overeenstemming is met de realiteit en om de belangen van de Schatkist te vrijwaren door
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schulden op de vervaldatum te betalen en niet te vroeg of te laat. De basisdatum bepaalt
immers wanneer de wettelijke betalingstermijn begint te lopen en die bedraagt meestal
50 of 60 dagen. Voor een extern stuk gaat het om de datum van ontvangst bij het departement. Het is dus belangrijk de inkomende stukken te centraliseren en te dateren, bijvoorbeeld door middel van een stempel.

Hoofdstuk

Balans

1

Balans / 107

1.1
Balans 2011 – samenvatting
De gegevens van de balans 2011, inclusief de resultaatsverwerking die in hoofdstuk 2 wordt
gedetailleerd, kunnen als volgt worden samengevat:
Tabel 1 – B
 alans 2011 (in euro) 64
ACTIVA

PASSIVA

Immateriële vaste
activa

10.324.880,03 Maatschappelijk vermogen

Materiële vaste activa

57.754.756,40 Voorzieningen voor
toekomstige kosten

-316.570.072.517,95
485.159.280,49

Financiële vaste activa

41.810.803.374,68 Schulden >1 jaar

286.457.766.771,39

Vorderingen > 1 jaar

10.861.064.743,60 Schulden < 1 jaar

38.667.654.030,96

Voorraden
Vorderingen < 1 jaar
Liquide middelen

52.769.573,51 Financiële leningen die
binnen het jaar vervallen

77.375.609.821,27

1.400.210.705,54
38.194.099.984,29 Overlopende rekeningen
en wachtrekeningen64
92.387.028.018,05

5.970.910.631,89
92.387.028.018,05

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de administratie
Net zoals in 2009 en in 2010 steunt de rekening 2011 niet op de inventaris van de bezittingen, rechten, schulden, verplichtingen en verbintenissen van welke aard ook en de daarvoor bestemde eigen middelen, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 22 mei 2003. Het
Rekenhof herinnert er aan dat volgens het wettelijke en reglementaire kader de gegevens
van de federale departementen volledig moeten zijn geïntegreerd op 31 december 2012, en
dat er ook een volledige inventaris moet worden opgesteld65.
1.2

Activa

1.2.1 Materiële en immateriële vaste activa
De jaarrekening 2011 bevat een bedrag van 10,3 miljoen euro voor oprichtingskosten en
immateriële vaste activa, en een bedrag van 57,8 miljoen euro voor materiële vaste activa.
Net zoals in 2009 en 2010 geeft de jaarrekening 2011 slechts een gedeeltelijk beeld van de
vaste activa van de verschillende departementen.
Het Rekenhof stelt vast dat in de jaarrekening 2011 de materiële en immateriële vaste activa
van 2010 met 2,3 miljoen euro zijn verhoogd in vergelijking met de cijfers die vorig jaar in
de jaarrekening 2010 werden opgenomen. Deze toename bestaat uit 1,8 miljoen euro vaste

64 Zowel bij de activa als bij de passiva zijn er overlopende rekeningen en wachtrekeningen. Om de weergave duidelijker te maken is hier het saldo vermeld van alle rekeningen samen: een totaal creditsaldo van 32.373,4 miljoen bij
de activa en een totaal debetsaldo van 26.401,6 miljoen bij de passiva.
65 De uitzondering vervat in artikel 136 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van
de comptabiliteit van de federale Staat bepaalt dat vaste activa in het boekhoudsysteem moeten worden geregistreerd binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe comptabiliteit voor de dienst. De uitzondering heeft
geen betrekking op de opmaak van de inventaris.
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activa bij de FOD Financiën en 0,5 miljoen euro vaste activa bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, die in 2011 werden geboekt op 2010 niettegenstaande die departementen in 2010 nog
niet waren toegetreden tot Fedcom. Deze activa werden al geordonnanceerd in 2010 maar
hiervoor kon de financiële stroom pas in 2011 boekhoudkundig worden verwerkt als gevolg
van problemen met het opladen van bankuittreksels in het begin van 2011.
De investeringen in nieuwe vaste activa in de loop van het boekjaar worden niet altijd op
de juiste grootboekrekening geregistreerd. Zo werden licenties voor software geboekt op
de grootboekrekening voor informaticamaterieel en wordt voor diverse aankopen van immateriële en materiële aard de opsplitsing tussen kosten van het boekjaar en vaste activa
onvoldoende gerespecteerd. De omzendbrief66 met betrekking tot de aanrekening van de
aankopen van klein materieel en programmatuur wordt weinig toegepast. Hij is bovendien onvoldoende precies om het onderscheid te maken tussen een kost en een investering.
Rekening houdende met de omvang van de informaticakosten die zijn opgenomen in de
resultatenrekening (161,9 miljoen euro), zijn duidelijke criteria essentieel voor een juiste
weergave van de informatica-uitgaven in de balans en de resultatenrekening.
Ook voor meerjarige projecten en de zelf geproduceerde vaste activa (bv. informaticatoepassingen) moeten duidelijke criteria worden vastgelegd om te bepalen in welke mate zij als
vaste activa moeten worden beschouwd.
Voor de afschrijvingen heeft de federale Staat, net zoals in de jaarrekening 2010, de afschrijvingsregels gebruikt die van toepassing zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest67, in
afwachting van de waarderings- en afschrijvingsregels die de Commissie voor de Openbare
Comptabiliteit nader moet uitwerken. De verwerking van de afschrijvingen wordt voor alle
departementen gecentraliseerd bij de dienst Federale Accountant en de vaste activa worden
afgeschreven vanaf de maand van activering. Het Rekenhof heeft niet kunnen nagaan in
welke mate deze datum van activering overeenstemt met de werkelijke ingebruikname van
de activa. Het merkt op dat een laattijdige registratie kan zorgen voor een onderschatting
van de afschrijvingslast.
In 2011 werden geen buitengebruikstellingen geboekt en kan er ook niet worden nagegaan
of alle items die in de vaste activa zijn opgenomen nog in gebruik zijn. Hoewel een aantal
departementen één of andere vorm van inventarisatie van bepaalde activa hebben, wordt
er tot op heden geen afstemming gemaakt met de gegevens die in de boekhouding zijn
opgenomen.
Ondanks het uitstel voor de activering van alle materiële en immateriële vaste activa tot vijf
jaar na intrede in Fedcom, heeft de FOD Budget en Beheerscontrole in 2011 al een deel van
haar oude activa (kantoormaterieel) opgeladen in Fedcom. Diverse andere departementen
hebben ook al de eerste stappen gezet om de toekomstige volledige inventarisatie mogelijk
te maken. Het Rekenhof wijst erop dat de activa die sinds 2009 zijn geactiveerd, zouden
moeten worden herbekeken in het licht van de bovenstaande opmerkingen.

66 Omzendbrief ABB5/431/2009/43 van 9 juli 2009 van de FOD Budget en Beheerscontrole.
67 Daar werden echter nog negen regels aan toegevoegd, voor de gebouwen van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
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1.2.2 Financiële vaste activa
1.2.2.1 Algemeen
De financiële vaste activa op 31 december 2011 bedragen 41.810,8 miljoen euro, een toename met 5.942,4 miljoen euro ten opzichte van de situatie op 1 januari 2011. De financiële
vaste activa vertegenwoordigen 45,3 % van het balanstotaal (92.387 miljoen euro) en zijn
uitsluitend in het bezit van de FOD Financiën (21.254,5 miljoen euro), de FOD Mobiliteit
en Vervoer (20.054,1 miljoen euro) en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking (502,2 miljoen euro). Het gaat daarbij om participaties die
in hoofdzaak pas in de loop van het jaar 2012 rechtstreeks in de openingsbalans van het
boekjaar 2011 werden ingeboekt ten aanzien van het maatschappelijk vermogen, waarbij de
opsplitsing langs de actiefzijde werd gemaakt tussen de deelname in het kapitaal (aanschaffingen) en de herwaarderingsmeer- en minderwaarden.
In het boekjaar 2011 liggen enkel aanschaffingen, aanpassingen van de aanschaffingswaarde en herwaarderingen aan de basis van de mutaties. Desinvesteringen in strikte zin zijn
er niet.
De aanschaffingswaarde in de openingsbalans van 13.160,3 miljoen euro is op het einde van
het boekjaar 2011 opgelopen tot 16.591,6 miljoen euro. Deze toename van 3.431,3 miljoen
euro is toe te schrijven aan de inbreng van de nieuwe deelnemingen bij de FOD Financiën
(3.311,5 miljoen euro) en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (119,8 miljoen euro). Deze nieuwe investeringen hebben zowel bij
de FOD Financiën als de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tot uitgaande geldstromen geleid, voor respectievelijk 4.052,3 miljoen
euro en 116,5 miljoen euro. Zij hadden betrekking op een nieuwe participatie in Belfius (ex
Dexia Bank) voor 4.000 miljoen euro, op een verhoging van de deelneming in A.S.T.R.I.D.
voor 52 miljoen euro en op de intekening op winstbewijzen van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (BIO) voor 116,5 miljoen euro. Voor de deelneming in het IMF (FOD Financiën) werden waardeaanpassingen op de begintoestand van
de aanschaffingswaarde doorgevoerd, te wijten aan omrekeningsverschillen, aan een goudverkoop (-278,9 miljoen euro) en aan de aanwending van trekkingsrechten voor Ierland
(-163,3 miljoen euro), Griekenland (-101,0 miljoen euro) en Portugal (-51,3 miljoen euro).
De herwaarderingsmeerwaarden in de openingsbalans (22.708,2 miljoen euro) stijgen tot
25.219,2 miljoen euro op het einde van het boekjaar 2011. Het aandeel van deze herwaardering in de totale financiële vaste activa bedraagt op 31 december 2011 circa 60,3 %. De
mutaties werden rechtstreeks via het maatschappelijk vermogen doorgevoerd hoewel het
boekhoudplan hiervoor in de rubrieken 696 en 796 uit de resultatenrekening voorziet. Het
resultaat van het boekjaar 2011 is door het positief saldo van deze herwaarderingen met
2.511,0 miljoen euro onderschat. De toename situeert zich vrijwel uitsluitend bij de FOD
Mobiliteit en Vervoer (1.444,4 miljoen euro) en de FOD Financiën (1.057,3 miljoen euro).
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1.2.2.2 Inventarisatie van de participaties
Het Rekenhof merkt op dat de participaties zoals opgenomen in de balans onvolledig zijn.
De criteria die de dienst Federale Accountant heeft gehanteerd voor de opname en de boekhoudkundige verwerking van de participaties in de balans zijn onvoldoende sluitend en
gebaseerd op informatie van de Administratie van de Thesaurie en van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Het Rekenhof stelt bovendien vast dat het
aantal participaties in de balans, alsook de tegenwaarde ervan, duidelijk afwijken van het
aantal participaties dat is opgenomen in de inventaris die is gevoegd bij de rekening van de
vermogenswijzigingen voor 2010.
Er wordt vastgesteld dat de participaties in internationale instellingen en in vennootschappen van internationale ontwikkelingssamenwerking, op enkele uitzonderingen na (BIO,
BTC, het IMF en European Financial Stability Facility), niet zijn opgenomen in de balans.
Het gebrek aan volledigheid blijkt ook uit het feit dat staatsbedrijven en administratieve
openbare instellingen niet zijn opgenomen maar wel het autonome overheidsbedrijf Belgocontrol, dat, hoewel het geen nv van publiek recht is, als een 100 %-deelneming terug te
vinden is in de balans van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
1.2.2.3 Waardering van de participaties
De participaties werden overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van het boekhoudplan gewaardeerd op basis van het aandeel in het netto-actief. De aldus vastgelegde waarde stemt niet noodzakelijk overeen met
de reële waarde van de deelneming, vooral dan met betrekking tot de beursgenoteerde
deelnemingen BNP Paribas Fortis, Dexia en Nationale Bank van België (FOD Financiën) en
Belgacom (FOD Mobiliteit en Vervoer).
Het Rekenhof stelt ook vast dat de in de balans opgenomen herwaarderingsmeerwaarden
evenmin beantwoorden aan de realiteit aangezien er verouderde financiële gegevens werden gebruikt68. Een bijwerking op basis van recentere gepubliceerde gegevens had mogelijk
geweest gezien de laattijdige afsluiting van de jaarrekening 2011.
1.2.2.4 Boekhoudkundige verwerking van de in de balans opgenomen participaties
Het Rekenhof heeft opmerkingen bij de boekhoudkundige verwerking van de participaties,
meer bepaald wat betreft de opname ervan in de balans en de juistheid van de berekende
herwaardering. In een aantal gevallen kan het zich op basis van de beschikbare informatie
niet uitspreken over de correctheid van de registratie. Als besluit is het Rekenhof van oordeel dat de financiële vaste activa geen getrouw beeld geven van de realiteit.
a) Problemen in verband met de correcte opname in de balans
De inschrijving voor 81,6 miljoen euro van de Staat (via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)) op de lening (met een looptijd van zeven jaar en een intrest
van 7,5 %) van Vitrufin (ex Ethias Finance) werd onterecht aangehecht aan het boekjaar 2011.
De transactie werd immers pas op 2 februari 2012 met een documentdatum van 1 februari 2012 geregistreerd. Een classificatie onder de rubriek financieel vaste activa als vordering
is meer aangewezen.

68 Voor de openingsbalans per 1 januari 2011 werd de jaarrekening 2009 als uitgangspunt genomen en voor de eindbalans op 31 december 2011 de jaarrekening 2010.
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De deelneming BNP Paribas (127.747.434 aandelen met een aanschaffingswaarde van
7.043,9 miljoen euro) is niet in de balans van de FOD Financiën opgenomen, wat een onderschatting van het maatschappelijk vermogen tot gevolg heeft.
b) Foutief berekende herwaarderingen
Voor een aantal herwaarderingen werden verkeerde berekeningen doorgevoerd. De tabel
hierna geeft een overzicht van de correcties die op basis van het aandeel in het netto-actief
moeten worden aangebracht. Een positief bedrag betekent een positieve herwaardering.
Tabel 2 – Boekwaarden: correcties door het Rekenhof
Correctie op de boekwaarde in de
openingsbalans in Fedcom
op 31/12/2010
Fortis Bank

Correctie op de boekwaarde in de
finale balans in Fedcom
op 31/12/2011

+998,2

+1.167,2

-

+1.432,0

-813,0

-586,7

-

+53,0

Belgacom

+73,3

+85,6

Kringloopfonds

+21,5

+20,6

+280,0

+2.171,7

Belfius
Dexia NV
FPIM

Totaal

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gepubliceerde geconsolideerde of statutaire
jaarrekeningen
De herwaardering van de participaties Dexia en Fortis Bank is berekend op basis van het
statutair eigen vermogen en niet op basis van het geconsolideerd eigen vermogen zoals bepaald in artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het
boekhoudplan. Voor de participatie in Dexia leidt de herwerking op basis van het geconsolideerd eigen vermogen tot een aanzienlijke herwaarderingsminderwaarde. Voor Fortis Bank
resulteert deze herwerking in een bijkomende herwaarderingsmeerwaarde.
De participatie Belfius werd op 31 december 2011 niet geherwaardeerd. Uit de geconsolideerde jaarrekening 2010 volgens IFRS-regels69 blijkt een eigen vermogen van 5.432 miljoen
euro. In de geconsolideerde jaarrekening 2011 was dit echter gedaald tot 3.259 miljoen euro.
De FOD Financiën heeft alle aandelen van de FPIM in handen. De herwaarderingsmeerwaarde op basis van het geconsolideerd eigen vermogen is foutief berekend, wat tot een
onderwaardering van de participatie leidt van 53 miljoen euro.
De participatie in Belgacom werd geherwaardeerd op basis van het geconsolideerd eigen
vermogen volgens IFRS-normen. Het totaal eigen vermogen (aandeel van de groep) werd
als uitgangspunt genomen waarbij de eigen aandelen in mindering werden gebracht. Aldus blijft er een gecorrigeerd eigen vermogen voor de resterende aandelen over. Voor de
berekening van de herwaarderingsmeerwaarde werd dit gecorrigeerd eigen vermogen verdeeld over het totaal aantal aandelen zonder dat de eigen aandelen in mindering werden

69 International Financial Reporting Standards.
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gebracht. De herwaardering van de participatie in de boekjaren 2010 en 2011 is dus respectievelijk met 73,3 miljoen euro en 85,6 miljoen euro ondergewaardeerd.
Het negatief netto-actief van het Kringloopfonds (in vereffening) werd als een negatieve
boekwaarde op de actiefzijde van de balans 2011 bij de FOD Financiën opgenomen terwijl
de nettoboekwaarde van de participatie minimaal slechts gelijk kan zijn aan nul. De jaarrekening 2011 van het Kringloopfonds vermeldt ook een staatswaarborg voor de aangegane
financiering. Het totaal bedrag van de waarborgen wordt niet expliciet vermeld. De financiële schulden in de balans van het Kringloopfonds op 31 december 2011 bedragen 53 miljoen
euro.
c) Onbeschikbaarheid van voldoende informatie
Het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol is als een 100 % deelneming van de FOD Mobiliteit en Vervoer opgenomen. De boekwaarde van de participatie bedraagt in 2010 en
2011 respectievelijk 202,1 miljoen euro en 180,2 miljoen euro. Omdat Belgocontrol geen nv
van publiek recht is waarvan het geplaatst kapitaal door aandelen wordt vertegenwoordigd,
is het dan ook niet duidelijk waarom Belgocontrol als een participatie werd opgenomen.
In de berekening van het procentuele aandeel in het netto-actief van het consortium NMBS
Holding en Infrabel wordt uitgegaan van een 100 % deelneming van de Staat niettegenstaande ook 0,13 % van de aandelen van de NMBS Holding verspreid zitten bij het publiek.
De publiek verspreide aandelen noodzaken een correctie op het aandeel in het netto-actief
van de FOD Mobiliteit en Vervoer van 23,3 miljoen euro. Het eigen vermogen van het consortium bedraagt 17.942,1 miljoen euro op 31 december 2010 en bestaat voor 90,69 % uit
kapitaalsubsidies toegekend door o.a. de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze subsidies werden
in de boekhouding van de FOD over de jaren heen als dotaties in mindering gebracht van
de resultaten.
Onder de participaties van de FOD Financiën is een 50 %-deelneming in de Association
Intercommunale du Bois d’Havré opgenomen, voor een nettoboekwaarde van 2,3 miljoen
euro. De publicatie van de gecoördineerde statuten in het Belgisch Staatsblad meldt dat de
aandelen in het bezit zijn van de Staat en/of het Waals Gewest. Er bestaat dus onzekerheid
over het reële aandelenbezit door de Staat.
De participatie in A.S.T.R.I.D. is in 2011 met 52 miljoen euro toegenomen. Dit bedrag stemt
niet overeen met het bedrag dat door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) is
gepubliceerd. Volgens het INR gaat het om 56 miljoen euro, namelijk de waarde van de deelneming van de Gemeentelijke Holding in A.S.T.R.I.D. (vóór de vereffening van de Holding).
De herwaardering van de 50 %-participatie in de Nationale Bank van België (NBB) is gebeurd op basis van het procentuele aandeel op de boekwaarde van het netto-actief. In zijn
procedure haalt de Federale Accountant aan dat de toelichting bij de jaarrekening 2009 van
de NBB vermeldt dat bij het verstrijken van het emissierecht van de Bank één vijfde van het
reservefonds dat deel uitmaakt van het eigen vermogen op 31 december 2009 prioriteitshalve ten dele van de Staat valt. Die regel is niet van toepassing op de beschikbare reserve.
Dit houdt een potentiële onderwaardering van de participatie door de Staat in.
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De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft
de winstbewijzen uitgegeven door de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (BIO) als deelneming buiten kapitaal onder de meerderheidsparticipaties
ingebracht voor een totaalbedrag van 116,5 miljoen euro. Volgens het INR zou dit een kapitaaloverdracht van 124 miljoen euro moeten zijn. Het boekhoudkundig verwerkt bedrag
onder de financieel vaste activa is 7,5 miljoen euro lager.
1.2.3 Vorderingen op meer dan een jaar
De vorderingen op meer dan één jaar bedragen eind 2011 10.861,1 miljoen euro waarvan
10.697,5 miljoen euro bij de FOD Financiën, 97,9 miljoen euro bij de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie en 65,7 miljoen euro bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
De langetermijnvorderingen bij de FOD Financiën hebben in hoofdzaak betrekking op titels van de staatsschuld die door het Agentschap van de Schuld wordt teruggekocht in het
kader van zijn beheersverrichtingen en waarvan de boeking in Fedcom wordt opgeladen
op basis van de gegevens uit zijn eigen informaticasysteem Tradix70. Voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bestaan de langetermijnvorderingen uit leningen van Staat tot Staat, die door de FOD zelf worden geboekt
maar administratief vanuit de FOD Financiën worden opgevolgd.
De intekening op de converteerbare obligatielening van de KBC Groep, die door de FOD
Financiën wordt aangehouden, is opgenomen als een vordering op meer dan één jaar.
In ruil voor een lening van 3,5 miljard euro uit 2008 ontving de Staat (via de FPIM)
118.644.067 niet-overdraagbare effecten zonder eindvervaldag en zonder stemrecht voor
de prijs van 29,50 euro per effect. De KBC-Groep kan die effecten te allen tijde terugkopen
tegen 44,25 euro per stuk of aan de Staat vragen ze om te zetten in gewone aandelen. De
waardering van een dergelijke vordering moet op het einde van het boekjaar worden geëvalueerd op basis van de geldende voorwaarden en marktomstandigheden. Een classificatie
onder de rubriek financieel vaste activa als vordering zou meer aangewezen zijn.
Voor de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie zijn er langetermijnvorderingen
opgenomen met betrekking tot voorschotten toegekend in het kader van de Airbusprogramma’s (43,0 miljoen euro) en vorderingen met betrekking tot het Landbouwinvesteringsfonds (54,9 miljoen euro). Sinds zijn toetreding tot Fedcom boekt de FOD de aan de
luchtvaartindustrie toegekende nieuwe voorschotten als langetermijnvorderingen. Omdat
de terugbetaling van de voorschotten gekoppeld is aan de realisatie van bepaalde voorwaarden, kunnen ze niet als vastgestelde rechten worden beschouwd en mogen ze niet in
de balans worden opgenomen. Het gaat om potentiële rechten die in de klasse 0 (rechten
en verplichtingen buiten balans) moeten worden geboekt en in de toelichting bij de jaarrekening moeten worden verantwoord71. Het Rekenhof merkt bovendien op dat de terugbetalingen van de toegekende Airbusvoorschotten op een afzonderlijke balansrekening worden geboekt die, in tegenstelling tot de betaalde voorschotten, bij de vorderingen op korte
termijn is ondergebracht.

70 Zie in dat verband het artikel over de boeking van de verrichtingen van de staatsschuld in hoofdstuk 5.
71 Zie in dat verband het artikel “Terugbetaling van voorschotten toegekend aan Belgische ondernemingen in het
kader van de Airbusprogramma’s” in deel III Beheer en interne controle.
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De vorderingen met betrekking tot de voorschotten in de landbouwsector zijn fout weergegeven in de jaarrekening. De vorderingen worden vanuit een grootboekrekening van de
vorderingen op ten hoogste één jaar (subklasse 40) opgevolgd maar de herclassificatie naar
de vorderingen op meer dan één jaar (subklasse 28) is vanuit de subklasse 41 gebeurd en
niet vanuit de subklasse 40. De 100 % waardevermindering die werd opgenomen, is bovendien nog steeds in mindering gebracht bij de vorderingen op ten hoogste één jaar. De terugbetalingen van de landbouwvoorschotten, die ook verbonden zijn aan de realisatie van
voorwaarden, moeten, zolang de voorwaarden niet zijn vervuld, worden opgenomen bij de
rechten en verplichtingen buiten balans (klasse 0) in plaats van in de balans.
1.2.4 Voorraden
Enkel de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hebben voorraden
geboekt voor in totaal 52,7 miljoen euro.
Het overgrote deel van die voorraden (98,9 %) werd geboekt in de rekeningen van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en bestaat uit vaccins,
spuiten, naalden en mondmaskers voor sociale prestaties. De vaccins zijn bestemd voor de
strijd tegen een griepepidemie A H1N1. De aldus geboekte voorraden werden gewaardeerd
tegen hun historische aankoopwaarde. Vorig jaar (rekening 2010) werden diezelfde voorraden echter gewaardeerd aan een kwart van die historische aankoopwaarde. Het Rekenhof
heeft van de FOD geen overtuigende uitleg gekregen voor die gewijzigde waardering. Die
aanpassing is des te minder gerechtvaardigd omdat de volledige voorraad vaccins volgens
de algemene directie Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer van de FOD, al vervallen was
op 31 december 2011. Op basis van die informatie72 gaat het Rekenhof ervan uit dat de waarde van de voorraad vaccins gelijk is aan nul. Dat brengt de totale waarde van de voorraden
terug tot 4,8 miljoen euro.
De voorraad antivirale producten die tijdens de controle van de rekening 2010 werd geïdentificeerd73, is overigens nog altijd niet in de boekhouding opgenomen. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu schat die voorraden op 31 december 2011 op minstens 20,0 miljoen euro.

72 Het Rekenhof preciseert dat het zelf geen manuele telling kon uitvoeren van de overige elementen in de voorraden.
73 Zie Rekenhof, 168e Boek, Titel III – Jaarrekening 2010, Hoofdstuk 1 - Balans, 2.2.- Voorraden.
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1.2.5 Vorderingen op hoogstens een jaar
1.2.5.1 Algemeen
De vorderingen op korte termijn bedragen 1.400,2 miljoen euro, waarvan 1.335,8 miljoen
euro met betrekking tot de departementen van roll-out 2, die sinds 2011 in Fedcom zijn
gestapt. Op basis van de proef- en saldibalans op 31 december 2011 en de uitgevoerde steekproeven op de ontvangstverrichtingen van het boekjaar 2011, kan het Rekenhof zich niet
met zekerheid uitspreken over de volledigheid van de vorderingen die voor de departementen van roll-out 2 in de boekhouding 2011 werden ingebracht. Het aantal grootboekrekeningen van die vorderingen schommelt sterk per FOD, vooral omdat sommige rekeningen
nog in de loop van het jaar werden gecreëerd. Bovendien had een deel van de erop geboekte
opbrengsten aan het vorige boekjaar moeten worden gehecht.
Met uitzondering van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, de FOD Financiën en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
boeken de departementen hun vorderingen op meer dan één jaar als vorderingen op ten
hoogste één jaar. Dit beïnvloedt de balansstructuur en het beeld dat men zich kan vormen
over de tijd die de Staat nodig heeft om de bedragen in te vorderen.
Uit de analyse van de openstaande debiteurenposten blijkt dat in sommige departementen
nog oudere vorderingen openstaan, voor een totaalbedrag van 180 miljoen euro. Het is niet
steeds duidelijk of het gaat om vorderingen op lange termijn dan wel om oninvorderbare
vorderingen op korte termijn. Een groot deel van die openstaande posten gaat zelfs terug
tot de instap van de departementen in Fedcom.
Op de oude vorderingen wordt in het algemeen geen globale waardevermindering toegepast, hoewel een handleiding voor afsluitverrichtingen van de dienst Federale Accountant
een methode voorstelt om die vermindering forfaitair te waarderen. Het Rekenhof herinnert eraan dat dergelijke waardeverminderingen geenszins impliceren dat wordt afgezien
van de invordering (zelfs niet gedeeltelijk). De subklassen van de vorderingen zijn dus overschat, maar bij gebrek aan voldoende beschikbare informatie heeft het Rekenhof niet nauwkeurig kunnen becijferen voor welk bedrag.
De waardeverminderingen voor vorderingen op korte termijn bedragen 83,4 miljoen euro,
dit is een toename met 27,8 miljoen euro ten opzichte van het vorige jaar. Deze toename
is toe te schrijven aan de waardevermindering van de vorderingen op ziekenhuizen. De
jaarrekening 2011 vermeldt nog steeds vorderingen op ziekenhuizen, die vermoedelijk oninvorderbaar zijn, en dit voor een bedrag van 112,2 miljoen euro (1,5 miljoen euro minder
dan in de jaarrekening 2010). Op die vorderingen werd een forfaitaire afwaardering van
25 % toegepast. Hoewel het gaat om meerdere ziekenhuizen, worden de vorderingen op één
balansrekening Vorderingen < 1 jaar Instellingen Sociale Zekerheid gegroepeerd.
1.2.5.2 Specifieke gevallen
• De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg had in de jaarrekening 2010 een globale waardevermindering van 10 % geregistreerd op zijn vorderingen voortvloeiende uit
de administratieve verwerking van boetes. Hoewel er in de jaarrekening 2011 nog heel
wat oude posten openstaan op de hieraan gekoppelde grootboekrekening 400090, werd
beslist de waardevermindering van 10 % te annuleren. Die annulatie werd als negatieve
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kost geboekt op de rekening 697190 voor 0,4 miljoen euro, terwijl het koninklijk besluit
met betrekking tot het boekhoudplan hiervoor in een 797-rubriek voorziet.
De opbrengsten van de FOD Sociale Zekerheid betreffen voornamelijk recuperaties van
teruggevorderde tegemoetkomingen aan gehandicapten, die via een eigen applicatie Tetra, los van SAP, worden opgevolgd. De rechten, die slechts éénmaal per jaar op globale
basis worden vastgesteld, leidden tot een opbrengst van 5,5 miljoen euro in 2011. De
vorderingen voor de tegemoetkomingen aan gehandicapten zijn in de balans terug te
vinden op de grootboekrekening 408660. Het Rekenhof stelt verschillen vast tussen de
cijfers in de toepassing Tetra en in de jaarrekening 2011. Zo wijkt het eindsaldo op de
grootboekrekening op 31 december 2010 (40,7 miljoen euro) duidelijk af van het openingssaldo van de rechten in Tetra (33 miljoen euro) en verschilt de eindsituatie in Tetra
van het saldo op 31 december 2011 op de grootboekrekening.
De juridische dienst van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verzekert voor rekening van de POD Maatschappelijke Integratie de opvolging van een aantal
oudere vorderingen van diverse aard uit de periode 1980-1992 en de periode 1994-1999.
De te recupereren bedragen exclusief intresten, waarvan de opbrengst ten goede komt
aan de POD Maatschappelijke Integratie, kunnen op 1,2 miljoen euro worden geraamd.
De vorderingen zijn niet opgenomen onder de debiteuren bij de POD Maatschappelijke
Integratie
Het saldo op de grootboekrekening 408850 “Vordering op leden IBDT” bij de
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor een bedrag van 6,3 miljoen euro vindt zijn oorsprong in aankoopfacturen die op de debetzijde van deze rekening worden geboekt en de FOD
moet deze bedragen recupereren. De inbaarheid van deze vordering is onzeker.
Het saldo op de grootboekrekening 408990 “Diverse vorderingen op ten hoogste één
jaar” is in belangrijke mate het gevolg van twee eindejaarsboekingen van respectievelijk
28,5 miljoen euro (overboeking van de grootboekrekening 488003) en 20 miljoen euro
(overboeking van de grootboekrekening 488387). De eerste boeking is een herclassificatie van bedragen die als te ontvangen creditnota werden geboekt, maar in realiteit
uitgaven buiten begroting in de vorm van betaalde voorschotten voor buitenlandse vestigingen zijn. De tweede boeking is gekoppeld aan de aanzuivering van de wachtrekening 488387 van de kanselarijrechten, die op 31 december 2011 op nul werd gezet door
toewijzing op het actief aan de rekening “diverse vorderingen” en op de passiefzijde aan
de grootboekrekening 447990 “Diverse schulden op ten hoogste één jaar” voor 12,8 miljoen euro. De reden moet worden gezocht in de administratieve achterstand van de
verwerking van de kanselarijrechten.
Bij de intrede in Fedcom werd in de openingsbalans van de FOD Financiën een debetbedrag van 583,8 miljoen euro op de grootboekrekening 463213 “Vermindering personenbelasting Vlaanderen” van het passief ten aanzien van het maatschappelijk vermogen
geregistreerd. Deze vordering, die in feite op een actiefrekening moest worden opgenomen, is het gevolg van een negatief saldo op de orderekening 82.05.09.79 op 31 december 2010 en het resultaat van de aanrekeningen in 2009 en 2010 van de Vlaamse forfaitaire korting op de bedrijfsvoorheffing. De huidige vordering tegenover het Vlaamse
Gewest is onterecht aangezien de ontvangsten van het Vlaamse Gewest ter financiering
van de forfaitaire korting werden gerealiseerd voor 1 januari 2011. De balans weerspiegelt
ingevolge de openingsboeking op deze grootboekrekening bijgevolg een onjuist beeld.
Het debetsaldo van 1.030,9 miljoen euro op 31 december 2011 op de grootboekrekening
is dan ook in dezelfde mate overgewaardeerd.
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1.2.6 Liquide middelen
De gegevens opgenomen in de balans zijn geen correcte weergave van de realiteit.
Net zoals in de jaarrekening 2010 zijn niet alle door het Rekenhof gekende bank-, post- of
kassaldi in de balans opgenomen, wat een onderschatting van het maatschappelijk vermogen impliceert en ertoe leidt dat de resultatenrekening niet volledig zijn. Belangrijke
tekortkomingen doen zich onder meer voor bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister74,
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie75 en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Voor dit laatste departement zijn de
kas- en bankgelden van de diplomatieke en consulaire posten niet in de balans opgenomen.
Het Rekenhof kan de totale impact hiervan niet becijferen omdat niet alle beheersrekeningen van de rekenplichtigen zijn overgelegd.
Voor de FOD Financiën werden de postrekeningen van de vroegere buitengewone rekenplichtigen (een totaalbedrag van 2,15 miljoen euro) niet opgenomen in de begintoestand
van de boekhouding, die naar aanleiding van de instap van de FOD in Fedcom werd opgesteld. Die rekeningen zijn in de loop van 2011 afgesloten.
Ook voor een aantal andere departementen geldt de vaststelling dat niet alle beheersrekeningen tijdig, dat is vóór 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarvoor ze worden
opgesteld, aan het Rekenhof werden toegezonden, hoewel al kas-, bank- en postrekeningen
in SAP werden geïntegreerd. De verklaring moet worden gezocht in het feit dat de beheersrekening van de rekenplichtige nog steeds niet zonder fouten automatisch uit SAP kan
worden gegenereerd.
Het Rekenhof wijst er voorts op dat de vaak summiere verantwoording van de in de beheersrekeningen opgenomen cijfers de afstemming met de grootboekrekeningen bemoeilijkt en
dat in een aantal gevallen de bedragen in de overgelegde beheersrekeningen afwijken van
het bank- of postrekeningsaldo in de balans76. Tot slot vertonen een aantal financiële rekeningen belangrijke saldi, wat erop kan wijzen dat geen tijdige overdrachten naar de Schatkist zijn gebeurd.

74 De rekening Informatie- en communicatieopdrachten ten behoeve van de andere FOD’s en POD’s met een saldo
van 6.945.849,73 euro op 31 december 2011.
75 De bankrekeningen van Expo Shanghaï zijn niet opgenomen in Fedcom en er is nog geen beheersrekening voorgelegd aan het Rekenhof. Het totaal te verantwoorden saldo (9.319.949,44 euro) heeft betrekking op de periode van 1 maart 2009 tot 31 december 2011 en is verdeeld over Belgische (9.308.411,97 euro) en buitenlandse
(11.537,47 euro) bankrekeningen. Ook de rekening Metrologie – Postzegels is niet opgenomen in Fedcom.
76 Bijvoorbeeld de beheersrekening Diverse ontvangsten van de Thesaurie, die een saldo vertoont van
4.986.072,03 euro, terwijl de corresponderende grootboekrekening in de balans op 0 staat. Ook op tussentijdse
basis vertoonde het saldo op de grootboekrekening afwijkingen met het banksaldo.
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1.3

Passiva

1.3.1 Maatschappelijk vermogen
Het maatschappelijk vermogen (ook netto-actief of eigen vermogen genoemd) bij de opstart
van een economische boekhouding is het verschil tussen de activa en de passiva bij de registratie van de openingsbalans.
Schematisch kan de evolutie van het maatschappelijk vermogen tussen 1 januari en 31 december 2011 als volgt worden weergegeven:
Tabel 3 – E
 volutie maatschappelijk vermogen in 2011 (in euro)77 78
Maatschappelijk vermogen op 1 januari 2011 (geaggregeerd)77

-15.758.501.391,91

Aanpassing begintoestanden maatschappelijke vermogens boekjaren
2009 en 2010 FOD’s roll-out 1

-100.606,70

Aanpassing begintoestand maatschappelijk vermogen FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu boekjaar 2011

-422.998,51

Aanpassingen rekeningen-courant CDVU piloot-FOD’s en FOD’s
roll-out 1 boekjaren 2009 en 2010

+15.798.179.416,39

Inlassen historiek vaste activa FOD Budget & Beheerscontrole
Mutatie herwaarderingsmeerwaarden financieel vaste activa FOD’s roll-out 2

+77.057,18
+2.511.033.273,00

Inlassing vermogens departementen van roll-out 2 bij de instap in Fedcom

-302.705.633.855,17

Aanpassingen aan de begintoestand van het boekjaar 2011 van de vermogens van de departementen van roll-out 2

-2.016.426.118,47

Rechtzettingen rekeningen-courant CDVU van de FOD Financiën met de
FOD’s roll-out 3

-15.987.763.484,58

Resultaat van het boekjaar 2011 (geaggregeerd)78

+1.589.486.190,82

Maatschappelijk vermogen op 31 december 2011 (geaggregeerd)

-316.570.072.517,95

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de administratie
Het Rekenhof wijst op het gebrek aan samenhang in de openingsbalans van de departementen van roll-out 2, zowel langs de actief- als de passiefzijde van de balans. Tegenover
de ingebrachte activa integreren sommige departementen vooral het maatschappelijk
vermogen terwijl anderen ook schulden inbrengen. In de toelichting bij de jaarrekening
2011 wordt niet ingegaan op de samenstelling van het maatschappelijk vermogen bij de
opstart van de nieuwe boekhouding. Uit de vergelijkende cijfers van de proef- en saldibalansen 2010-2011 blijkt dat, niettegenstaande de departementen van roll-out 2 pas op 1 januari 2011 met Fedcom zijn gestart, ook in de resultatenrekening van 2010 al een resultaat
werd gerealiseerd of dat al activa werden ingebracht. Die situatie doet zich vooral voor bij
de FOD Financiën en de FOD Mobiliteit en Vervoer en heeft te maken met de inbreng van
de rechten bij de opstart van de nieuwe boekhouding en de ordonnancering van een aantal
uitgaven vóór de intrede in Fedcom.
De aanpassingen die aan de begintoestand van het maatschappelijk vermogen van de FOD’s
van roll-out 2 werden aangebracht, voor een bedrag van 2.016,4 miljoen euro, wijzen op

77 Toestand op 31 december 2010 van de vijf pilootdepartementen en de departementen van roll-out 1.
78 Toestand van de twaalf Fedcomdepartementen.
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onvolledigheden en onduidelijkheden met betrekking tot de ingebrachte of overgeboekte
activa en passiva. Die aanpassingen werden zowel doorgevoerd in de loop van het boekjaar
2011 als op 31 december 2011 en doen besluiten dat de initiële begintoestand geen correct en
volledig beeld vertoonde. In SAP noch in de toelichtende staten bij de jaarrekening worden
deze aanpassingen nader omschreven of toegelicht. Het Rekenhof heeft hierover evenmin
uitleg ontvangen van de administratie.
De rekeningen-courant met de Thesaurie (Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven, CDVU)
werden in de rekeningen 2009 en 2010 opgenomen bij de wacht- en regularisatierekeningen. Die bedragen, die als schulden op korte termijn werden geboekt, weerspiegelen de
diverse geldbewegingen die de Administratie van de Thesaurie heeft uitgevoerd. Die schulden van meer dan 15 miljard euro verschenen op de passiefzijde van de balans maar waren
geen schuld van de federale Staat. Zij werden in de jaarrekening 2011 afgeboekt als gevolg
van de integratie van de verrichtingen van de FOD Financiën in Fedcom (meer bepaald van
de Thesaurie en van de verschillende ontvangsten). De positieve impact op de resultaten
van de piloot-FOD’s en de FOD’s van roll-out 1 bedraagt 15.798,2 miljoen euro en beïnvloedt
rechtstreeks de resultatenrekeningen van de boekjaren 2009 en 2010.
De begintoestand van het maatschappelijk vermogen van de FOD Financiën werd in
2011 eveneens aangepast voor de CDVU-rekeningen-courant verbonden aan de FOD’s van
roll-out 3. Deze verrichtingen werden direct geregulariseerd ten aanzien van het maatschappelijk vermogen. Dit beïnvloedt het maatschappelijk vermogen negatief voor 15.987,8 miljoen euro.
Enkel de FOD Budget & Beheerscontrole heeft in de rekening 2011 de inventaris van haar
historische vaste activa geïntegreerd. Op de passiefzijde van de balans werd dit door de
aanleg van een aparte reserve geaccentueerd.
Enkel de reserves voor enerzijds oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa
en anderzijds de financieel vaste activa werden aan de reserves onder het maatschappelijk
vermogen toegewezen. De bedoeling hiervan is de tegenwaarde van deze actiefrubrieken
onder het maatschappelijk vermogen apart tot uiting te brengen. Op de actiefzijde van de
balans is de waarde van de oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa inclusief de inventaris van de historische vaste activa van de FOD Budget en Beheerscontrole
gelijk aan 68,1 miljoen euro. De passiefzijde van de balans stelt hier echter 47,3 miljoen euro
tegenover. Een verschuiving binnen de rubriek maatschappelijk vermogen naar de gepaste
grootboekrekening dringt zich op om het nodige evenwicht op de balans te verkrijgen.
Voor de financieel vaste activa is de actiefwaarde gelijk aan 41.810,8 miljoen euro (subklasse 27). Op de passiefzijde vertegenwoordigen de hieraan gekoppelde reserverekeningen
51.671,4 miljoen euro. Ook hier dringt een verschuiving binnen de rubriek maatschappelijk
vermogen naar de gepaste grootboekrekening zich op om een evenwicht op de balans te
bekomen.
Het is onduidelijk of bepaalde bedragen aan de subklasse 12 Gereserveerde eigen fondsen of
subklasse 13 Sociale fondsen ten gunste van het personeel moesten worden toegewezen. De
toelichting bij de jaarrekening 2011 geeft hierover geen uitsluitsel.
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In het boekjaar 2011 werd de resultaatsverwerking vanuit de resultatenrekening door een
journaalpost naar de balans verwerkt. Het rekeningstelsel voorziet daartoe in de rubrieken
699 en 799. Voor de jaarrekeningen 2009 en 2010 werden de resultaatsverwerking in de
proef- en saldibalansen retroactief rechtgezet maar deze verrichtingen hebben geen invloed op het resultaat.
Het Rekenhof wijst er tot slot op dat sommige van zijn opmerkingen over het maatschappelijk vermogen in de jaarrekening 2010, wel degelijk werden rechtgezet in de jaarrekening
2011 en dat de dienst Federale Accountant de informatie over deze rubriek heeft verbeterd.
De toelichting bij de jaarrekening 2011 bevat echter enkel een voorstelling van het maatschappelijk vermogen op departementsniveau en geen globaal beeld voor alle departementen samen. De aangeleverde informatie blijft dus onvoldoende om met zekerheid uitspraak
te doen over de juistheid en de volledigheid van het maatschappelijk vermogen aan het
begin van het boekjaar en de wijzigingen die zich in de loop van 2011 hebben voorgedaan.
De departementen konden geen bijkomende verduidelijking geven.
1.3.2 Voorzieningen
De voorzieningen voor toekomstige kosten bedragen 485,2 miljoen euro en bestaan uitsluitend voor 257,9 miljoen euro uit een voorziening voor juridische geschillen en voor
227,3 miljoen euro uit een voorziening voor vervallen bankbiljetten.
Met uitzondering van de FOD Budget en Beheerscontrole, de FOD Informatie- en Communicatietechnologie en de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale
Economie en Grootstedenbeleid die stellen dat zij geen geschillen hebben waarvoor een
voorziening moet worden aangelegd, hebben alle departementen wel een voorziening voor
geschillen geboekt. Bij de FOD Financiën heeft de voorziening enkel betrekking op de nietfiscale geschillen.
Algemeen wordt een voorziening voor geschillen aangelegd op basis van een (maximaal)
ingeschat claimbedrag vermenigvuldigd met een geschat risicopercentage. Deze methode
wordt door de departementen op verschillende manieren geïnterpreteerd en toegepast. Zo
voorzien sommige departementen uit voorzichtigheid het maximale bedrag voor elk dossier terwijl anderen ervan uitgaan dat juridische dossiers steeds onzekerheden bevatten en
daarom 50 % of slechts 1 euro voorzien. Het Rekenhof is van oordeel dat de aangelegde voorzieningen voor lopende geschillen geen betrouwbaar en volledig beeld geven van de risico’s.
Bovendien is het onzeker dat de huidige procedures79 bij de verschillende departementen
volstaan om de volledigheid van de geschillen te garanderen.
Tot slot hebben niet alle departementen rekening gehouden met bijkomende procedurekosten of gerechtelijke intresten, die voor oude claims aanzienlijke sommen kunnen vertegenwoordigen.
Het Rekenhof merkt ten slotte op dat de voorziening voor vervallen bankbiljetten die in de
openingsbalans van de FOD Financiën werd opgenomen voor een bedrag van 233,6 miljoen

79 De financiële diensten moeten hiervoor de nodige informatie verzamelen van de juridische dienst maar ook van de
verschillende operationele diensten die geschillen kunnen behandelen.
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euro, eind 2011 nog 227,3 miljoen euro bedraagt. Wanneer een type bankbiljetten uit omloop wordt genomen, stort de Nationale Bank van België de tegenwaarde van de biljetten
die nog in omloop zijn aan de FOD Financiën. Twee maal per jaar volgen er terugbetalingen
vanuit de FOD Financiën aan de Nationale Bank van België voor de biljetten die aan de
loketten van de Nationale Bank werden aangeboden (6,3 miljoen euro in 2011). Hoewel de
voorziening werd geboekt is er nog geen duidelijkheid over de juiste verwerkings- en boekingsmethode in de budgettaire en algemene boekhouding. Rond deze problematiek lopen
nog gesprekken tussen de FOD Financiën en de dienst Federale Accountant.
1.3.3 Schulden
1.3.3.1 Algemene commentaar
De leveranciersrekeningen eind 2011 bieden geen garantie op een getrouw beeld. Ze omvatten bedragen die eigenlijk bij 2012 horen en bedragen die niet meer in de rekeningen hadden mogen staan op 31 december 2011.
1.3.3.2 Te ontvangen facturen
Het bij het koninklijk besluit van 10 november 2009 gevoegde rekeningenstelsel bevat de
subrubriek 4408 Te ontvangen facturen om op het einde van het boekjaar in de algemene en
in de begrotingsboekhouding rechten te kunnen vaststellen voor verrichtingen die beantwoorden aan de vier voorwaarden die door de wet van 22 mei 2003 zijn vastgelegd voor het
erkennen van een recht, maar waarvoor het departement de factuur nog niet in zijn bezit
heeft.
In de jaarrekening 2011 is aldus een bedrag van 469,6 miljoen euro aan te ontvangen facturen
opgenomen, een toename met 453 miljoen euro ten opzichte van 2010. Die toename is voornamelijk toe te schrijven aan de FOD Mobiliteit en Vervoer (+430,2 miljoen euro), de FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (+19,4 miljoen
euro) en de FOD Financiën (+4,3 miljoen euro).
Het Rekenhof herhaalt dat de instructies van de dienst Federale Accountant over het gebruik van deze subrubriek niet in overeenstemming zijn met het wettelijke en reglementaire kader, dat een simultane aanrekening in de algemene en de budgettaire boekhouding
vooropstelt en uitgaat van een uiterlijke vaststelling van het recht op 31 december 2011 om
aan het boekjaar 2011 te kunnen worden toegewezen.
De door de dienst Federale Accountant voorgestelde identificatiemethode van de te ontvangen facturen was gebaseerd op het filteren uit de boekhouding 2012 van aankoopfacturen met een documentdatum van 2011 en voorgaand, al dan niet met het hanteren van
een drempelbedrag, ervan uitgaande dat deze facturen sowieso op prestaties van het jaar
2011 betrekking hebben. De departementen hebben die methode niet op een coherente wijze toegepast.
Het nazicht van de jaarrekening 2011 wijst uit dat sommige departementen hun te ontvangen facturen voornamelijk hebben geïdentificeerd aan de hand van de in 2011 geleverde
prestaties (zelfs voor facturen met een documentdatum 2012) terwijl anderen eerder de
documentdatum 2011 of voorgaand (los van de geleverde prestatie) als uitgangspunt hebben
genomen.
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Op die wijze heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg vooraf gefactureerde prestaties en diensten zoals onderhoudscontracten en huurlasten, die economisch
en begrotingsmatig moesten worden aangerekend aan 2012, via de te ontvangen facturen
onterecht op een economische basis in de rekening 2011 opgenomen. Meerdere FOD’s,
waaronder de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Financiën, hebben daarenboven zelfs
facturen met een documentdatum van 2012 voor prestaties van 2011 in de rubriek 4408 opgenomen.
1.3.3.3 Schulden inzake personeelsbezoldigingen
In het boekhoudplan is een specifieke rubriek opgenomen voor Schulden inzake directe en
indirecte bezoldigingen van het personeel en de aan de boekhoudkundige entiteit gehechte personen (rubriek 444). De balans registreert eind 2011 een bedrag van 117,0 miljoen euro op
deze rubriek. Dat bedrag bestaat voornamelijk uit een voorziening80 voor te betalen vakantiegeld en achterstallen (60,7 miljoen euro) en voor te betalen sociale en andere bijdragen (56,3 miljoen euro). Het Rekenhof merkt op dat net zoals in de jaarrekening 2010 een
deel van de personeelsschulden is opgenomen in verkeerde rubrieken van de jaarrekening.
Zo zijn schulden ten opzichte van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) met
betrekking tot lonen, sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing opgenomen in de rubriek
440 (114,2 miljoen euro) en in de rubriek 460 (38,8 miljoen euro), die beide bedoeld zijn
voor schulden ingevolge aankopen van goederen en diensten.
1.3.4 Overlopende rekeningen en wachtrekeningen
Het totaal van de wacht- en regularisatierekeningen bedraagt in 2011 5.971,8 miljoen euro.
In de balans die de Federale Accountant aan het Rekenhof heeft bezorgd, wordt dit echter
uitgesplitst weergegeven als een creditsaldo van 32.373,4 miljoen euro op het actief en een
debetsaldo van 26.401,6 miljoen euro op het passief van de balans.
De FOD Financiën is verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van het saldo van de
wacht- en regularisatierekeningen (5.900,3 miljoen euro). Naast de wacht- en regularisatierekeningen die betrekking hebben op de staatsschuld (4.158,0 miljoen euro) bestaat dit
saldo uit derdengelden (865,2 miljoen euro) en wachtrekeningen voor voornamelijk fiscale
ontvangsten (877,1 miljoen euro). Een aanzienlijk aantal wachtrekeningen zijn gekoppeld
aan de verwerking van de ontvangsten via maandstaten.
De FOD Financiën geeft aan dat vanwege van de grote hoeveelheid verrichtingen op de
rekeningen van de ontvangers het op dit ogenblik niet haalbaar is een afloopcontrole van
de wachtrekeningen in te stellen. Daarom werd voorlopig in samenspraak met de Federale
Accountant geopteerd voor een methode waarbij een grote reeks wachtrekeningen en bijhorende tussenrekeningen als geheel moeten worden beschouwd. De geplande toekomstige
nieuwe interfaces zouden dit technische probleem moeten kunnen oplossen.

80 Zoals de term hier wordt gebruikt, is een “voorziening” eigenlijk een schuld van het boekjaar in boekhoudkundige
zin, d.w.z. een begrotingslast van het boekjaar dat wordt afgesloten. Het Rekenhof hanteert de term “voorzieningen” omdat die gewoonlijk gebruikt wordt om te verwijzen naar die schulden inzake vakantiegeld (en andere schulden die op dezelfde boekhoudkundige manier worden verwerkt, zoals premies voor competentieontwikkeling).
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1.3.4.1 Overlopende rekeningen
Net als voor het jaar 2010 werd in 2011 geen gebruik gemaakt van overlopende rekeningen,
behalve voor de boekingen betreffende het beheer van de staatsschuld en voor de boekingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het gebruik van overlopende rekeningen wordt
nochtans opgelegd door het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van
het boekhoudplan. De dienst Federale Accountant heeft niet gevraagd om dergelijke rekeningen te gebruiken, die het mogelijk maken intresten, huurgelden en andere burgerlijke
vruchten pro rata temporis te boeken, alsook heffingen voor in de tijd gespreide prestaties.
De overlopende rekeningen zijn nochtans nodig om de resultaten aan het juiste boekjaar te
kunnen koppelen, ongeacht de bedragen in kwestie.
1.3.4.2 Wachtrekeningen
Wachtrekeningen worden gebruikt om boekingen te kunnen verwerken in afwachting van
toewijzing aan de juiste grootboekrekening, waarna de wachtrekening terug op nul wordt
gebracht. In de jaarrekening zijn er zeer veel wachtrekeningen met belangrijke debet- en
creditsaldi die individueel niet de effectieve bedragen weergeven die nog moeten worden
toegewezen maar die samen in grote mate tegen elkaar wegvallen. Het Rekenhof merkt op
dat bij veelvuldig gebruik van wachtrekeningen de opvolging wordt bemoeilijkt, met een
hoger risico op het vlak van volledigheid en getrouwheid van de jaarrekening als gevolg.
Het voegt eraan toe dat de wachtrekeningen ten laatste op het einde van het jaar moeten
worden gesaldeerd om te vermijden dat reeds afgesloten verrichtingen toch nog worden
opgenomen in de balans.
In het totaalbedrag van de derdengelden (936,5 miljoen euro) dat vervat zit in de wachtrekeningen, heeft een bedrag van 50,8 miljoen euro betrekking op de saldi van de nietorganieke fondsen. Het gaat om de saldi van de fondsen die de dienst Federale Accountant
als virtuele organieke fondsen bestempelt. Die fondsen hebben nagenoeg alle kenmerken
van organieke fondsen, behalve dan dat hun wettelijke grondslag onbestaande is81 82. De
saldi van de virtuele organieke fondsen werden op een wachtrekening geboekt. Hoewel die
presentatie niet correct is, heeft zij de verdienste dat de gelden in de boekhouding zijn opgenomen. De bedragen in de algemene boekhouding konden niet worden gereconcilieerd
met de bedragen afkomstig van de SAP-transacties op basis waarvan de virtuele fondsen
kunnen worden opgevolgd. Volgens die transacties is daarop 45,7 miljoen beschikbaar, wat
5,1 miljoen minder is dan in de algemene boekhouding. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat
diverse virtuele fondsen kredieten uit de algemene uitgavenbegroting krijgen toegekend.
De wachtrekeningen hebben overigens niet tot doel gelden te registeren (zelfs geen derdengelden) waarover de verschillende FOD’s en POD’s kunnen beschikken. Het bedrag van
936,5 miljoen euro dat erin is geboekt, hoort daar niet thuis.

81 Zie Rekenhof, 167e Boek, Volume I, p.450-457 en Rekenhof, “Omzetting van orde- en thesaurierekeningen naar
Fedcom (vervolgonderzoek)”, 168e Boek, Volume I, p. 226-231.
82 De dienst Federale Accountant blijft op die manier werken in 2011 en voert daarvoor een aanpassing uit van een
SAP-transactie, zodat hij over die virtuele fondsen verslagen kan opstellen.
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2.1

Resultatenrekening - samenvatting

Tabel 1 – Samenvatting van de resultatenrekening (in euro)83
Kosten

Opbrengsten

Aanwending van
consumptiegoederen en
diensten van derden voor
bewerking of doorverkoop

342.238,65 Verkopen van
handelsgoederen
met het oog op hun
doorverkoop

Andere aanwendingen
van verbruiksgoederen en
van diensten van derden

668.745.888,48 Gefactureerde prestaties
van diensten

Directe en indirecte
bezoldigingen van het
personeel en van daarmee
gelijkgestelde personen
Economische
afschrijvingen op
oprichtingskosten, op
immateriële vaste activa
en op materiële vaste
activa
Economische
productiesubsidies
Intresten en andere
courante financiële lasten

Sociale prestaties

2.255.123.956,08 Belastingen op de
productie en de invoer

12.894.029,01 Courante belastingen
op inkomen en op
vermogen

13.112.330.915,00 Intresten en andere
courante financiële
inkomsten – te
ontvangen huurprijzen
voor terreinen en
minerale reserves

35.131.067.365,93

49.065.150.031,56

3.164.995.471,78

2.310.354.638,09
85.516.621.142,88 Andere
inkomensoverdrachten
dan belastingen en
sociale bijdragen

Andere
kapitaaloverdrachten en
kapitaalverliezen

490.870.407,11 Andere
kapitaaloverdrachten

Dotaties aan de
voorzieningen voor risico’s
en toekomstige kosten83

207.349.975,83 Kapitaalwinsten

Over te dragen resultaat:

2.285.525.248,55

2.255.740.926,81

Andere
inkomensoverdrachten
dan sociale prestaties

Totale kosten

36.040.225,47

109.133.904.709,37 Totale
opbrengsten

20.663.830.641,92

89.232.620,30

287.549.294,68

110.723.390.900,19

1.589.486.190,82

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de administratie

83 Dat bedrag maakt stricto sensu deel uit van de boekingen in verband met de toewijzing van het resultaat aan het
eigen vermogen. Het wordt echter hier vermeld opdat het totaalbedrag van de kosten zou overeenstemmen met
het bedrag van het economisch resultaat dat hierna wordt besproken.
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2.2
Economisch en budgettair resultaat
Het economisch resultaat en het begrotingssaldo84 van de Fedcomdepartementen komen
als volgt tot stand:
Tabel 2 – Economisch resultaat en begrotingssaldo Fedcom (in miljoen euro)
Economisch resultaat Fedcom
Opbrengsten

110.723,3

Kosten

109.133,9

Resultaat

1.589,4
Begrotingssaldo Fedcom

Ontvangsten

104.519,8

Uitgaven

85.424,4

Nettobegrotingssaldo

19.095,4

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de administratie
Het verschil van 23.709,5 miljoen euro tussen de economische kosten en de begrotingsuitgaven zoals die blijken uit de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen voorgesteld in hoofdstuk 3, wordt voor het grootste gedeelte als volgt verklaard. Uit de kosten
van het economisch resultaat moeten kosten die geen budgettaire weerslag hebben in mindering worden gebracht, d.w.z. de kapitaaloverdrachten en –verliezen (490,9 miljoen euro),
de dotaties aan de bestemde eigen middelen en aan de voorzieningen (207,3 miljoen euro),
de afschrijvingen (12,9 miljoen euro), de te ontvangen facturen voor kosten (467,7 miljoen
euro), het vakantiegeld (117 miljoen euro), de virtuele organieke fondsen (33,2 miljoen euro),
de interne overdrachten85 (20.533,1 miljoen euro) en de uitgavenverrichtingen van de rijksschuld die niet zijn opgenomen in het economisch resultaat (926,8 miljoen euro). Vervolgens moeten de verwervingen van nieuwe vaste activa (53,2 miljoen euro) en de variatie in
de voorraad (36,7 miljoen euro) worden toegevoegd.
Het verschil van 6.023,6 miljoen euro tussen de economische opbrengsten en de begrotingsontvangsten kan voornamelijk als volgt worden verklaard. Uitgaande van het economisch
resultaat moeten de interne overdrachten (20.085,5 miljoen euro) en de ontvangstenverrichtingen van de rijksschuld die als negatieve kosten in het begrotingsresultaat (926,8 miljoen euro) werden aangerekend, in mindering worden gebracht vooraleer de terugbetaling
van de openbare effecten in handen van de Schatkist toe te voegen die op de actiefzijde van
de balans worden vermeld (14.061,6 miljoen euro).
De dienst Federale Accountant is er niet in geslaagd de twee saldi volledig te reconciliëren.
De moeilijkheden om het verband tussen die verschillende bedragen vast te stellen, tonen
aan hoe belangrijk het in de praktijk is om alle begrotingsverrichtingen geleidelijk aan in
de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen te boeken (klassen 8 en 9). Dat
gebeurt nog steeds niet. Die wettelijke verplichting zal in de komende jaren waarschijnlijk

84 Voor meer details over het begrotingssaldo, zie hoofdstuk 3 “Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen”.
85 Vermeld onder subrubriek 6799 van de resultatenrekening.
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niet worden toegepast aangezien de dienst Federale Accountant heeft gepreciseerd dat hij
het SAP-programma niet zal aanpassen in die zin.
Het economisch resultaat is positief. In deze fase van de ontwikkeling van het Fedcomproject kan nochtans geen specifieke betekenis aan dat resultaat worden gegeven. De ontvangsten van de FOD Financiën, die de grote meerderheid van de ontvangsten van de federale
Staat vertegenwoordigen buiten die van de sociale zekerheid, zijn opgenomen in de rekeningen 2011 terwijl de uitgaven van de departementen die in 2012 in Fedcom stappen, nog
niet zijn opgenomen.
2.3

Kosten

2.3.1 Aankopen van consumptiegoederen en van diensten van derden
Naast het feit dat sommige uitgaven86 niet werden geactiveerd, is het voornaamste probleem dat het Rekenhof heeft vastgesteld, dat van de boeking, zonder duidelijke logica, van
uitgaven voor prestaties inzake informaticadiensten. Deze worden soms door hetzelfde departement op verschillende rekeningen geboekt zowel in de rubriek 610 “Vergoedingen voor
geleverde diensten, erelonen en terugbetaling van loonkosten”87 als in de rubriek 615 “Specifieke courante kosten voor informatica- en telematicabeheer”. Het Rekenhof dringt erop
aan dat ter zake coherente boekingsregels zouden worden gehanteerd.
2.3.2 Personeelskosten
De personeelskosten worden hoofdzakelijk geboekt op basis van een interface die de gegevens van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) overneemt in Fedcom. Voor de
FOD Financiën, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zorgt de intrede in Fedcom in 2011 voor eenmalig hogere kosten. Dit wordt verklaard door de weddes van december 2010 die in januari
2011 werden geboekt en aangerekend. Ook het vakantiegeld dat in 2011 werd betaald maar
waarvoor zij als gevolg van hun vroegere kasboekhouding geen voorziening hadden aangelegd, heeft een eenmalige invloed op de kosten van 2011.
Het Rekenhof merkt op dat net zoals vorige jaren de voorziening vakantiegeld werd geboekt
op basis van het bedrag dat werd betaald in mei 2012, zonder rekening te houden met het
vakantiegeld dat vervroegd werd uitbetaald. Er werd bovendien nog geen initiatief genomen om andere voorzieningen zoals competentiepremies en nog op te nemen vakantiedagen of overuren aan te leggen.
2.3.3 Overige kosten
De classificatie van die verschillende kosten zoals bepaald in het boekhoudplan gebeurt
nog altijd niet correct. Het Rekenhof merkt bijvoorbeeld op dat de dekking van de kosten van de naamloze vennootschap van Belgisch recht Belgische Technische Coöperatie
(BTC) (112,9 miljoen euro) werd geboekt voor 101 miljoen euro op een rekening van rubriek
682 “Kapitaaloverdrachten aan de rest van de wereld” terwijl het saldo wordt geboekt op een
rekening van rubriek 648 “Andere economische subsidies aan de productie”. Het Rekenhof

86 Zie hoger, hoofdstuk 1, punt 1.2.1. Materiële en immateriële vaste activa.
87 De boeking gebeurt vaak in subrubriek 6101 Erelonen en vergoedingen voor geleverde diensten inzake nazicht van
de boekhouding, deskundig onderzoek en studies, die nochtans niet bedoeld is om dergelijke uitgaven te boeken.
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onderstreept dat die twee rubrieken niet geschikt zijn omdat het gaat om een overdracht
van inkomsten die zijn bestemd om de kosten van een Belgische onderneming te dekken.
Zo werd ook 17,2 miljoen euro dotaties aan de Administratieve Openbare Instellingen (AOI)
geboekt als een productiesubsidie (subklasse 64) in plaats van als een inkomstenoverdracht
aan de AOI (subklasse 67).
2.4

Opbrengsten

2.4.1 Algemeen
Op het vlak van de opbrengsten geeft de resultatenrekening 2011 opnieuw geen duidelijk
en volledig beeld. Onder meer door de moeilijkheden die de FOD’s en POD’s hebben om de
notie van het vastgesteld recht toe te passen, kan het Rekenhof zich niet uitspreken over de
volledigheid van de geboekte opbrengsten.
Op basis van steekproeven en een ondervraging van de SAP-databank blijkt dat sommige
departementen, in strijd met het voornoemde koninklijk besluit van 10 november 2009, nog
opbrengsten na 31 januari aan het voorgaande boekjaar hechten. Zij boeken bovendien bepaalde ontvangsten op het moment van de inning88. Die manier van werken leidt tot een
vertraagde boeking van de vastgestelde rechten en een onderschatting van de geboekte
opbrengsten89.
Het Rekenhof heeft diverse problemen vastgesteld bij de analyse van de grootboekrekeningen90. De departementen ervaren de omschrijvingen van de grootboekrekening vaak als
onduidelijk waardoor er onzekerheid bestaat over de toewijzing aan de juiste grootboekrekening. Uit de historiek van de grootboekrekeningen kan overigens niet altijd worden
uitgemaakt wat de aard van de prestaties is of op welke boekhoudkundige periode de opbrengsten betrekking hebben. Grote tijdsverlopen tussen de datum van het boekingsdocument en de boekingsdatum werden eveneens vastgesteld, wat kan wijzen op een laattijdige
invoer van de stukken en een onregelmatige boeking van de opbrengsten.
Het Rekenhof stelde vast dat, over alle departementen heen, de eindejaarsverrichtingen zoals op te stellen facturen en creditnota’s, over te dragen opbrengsten en toe te rekenen opbrengsten niet of niet consistent werden toegepast, waardoor op de afsluitingsdatum geen
correcte afgrenzing van de opbrengsten is gebeurd. Het globale bedrag van de op te stellen
facturen bedraagt slechts 1,7 miljoen euro waarvan 1,4 miljoen euro voor de FOD Mobiliteit
en Vervoer. Over te dragen opbrengsten, andere dan de financiële resultaten gekoppeld aan
schuldinstrumenten, zijn eveneens enkel opgenomen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

88 En dus niet op het moment van het ontstaan van het recht.
89 Artikel 134 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt evenwel dat de FOD Financiën haar ontvangsten pas vanaf 1 januari 2015 moet boeken op basis van vastgestelde rechten. Die afwijking is niet van toepassing op de niet-fiscale
ontvangsten die rechtstreeks via Fedcom of via de applicatie van de dienst Financiering van de Staat worden verwerkt, in toepassing van het koninklijk besluit van 2 december 2011 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de
artikelen 7 en 8 van de wet van 22 mei 2003, voor wat bepaalde categorieën van ontvangsten betreft.
90 Zie ook het artikel “Boeking en aanrekening van vastgestelde rechten met betrekking tot de niet-fiscale ontvangsten” in deel III Beheer en interne controle.
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In 2011 werden nog correcties voor 2010 aangebracht die het overgedragen resultaat van
2011 hebben beïnvloed voor een totaalbedrag van 5,6 miljoen euro. Die correcties hebben te
maken met het inbrengen van vastgestelde rechten van de FOD Mobiliteit en Vervoer naar
aanleiding van de samenstelling van het maatschappelijk vermogen.
Voor de gedetacheerde personeelsleden, uitgezonderd deze naar de federale beleidscellen,
moeten de FOD’s zelf de nodige recuperaties uitvoeren. Bij gebrek aan duidelijke instructie
gebeurde een deel van de recuperaties bijgevolg onregelmatig en laattijdig en in een aantal
gevallen werden op het einde van het boekjaar 2011 nog inhaalbewegingen doorgevoerd.
2.4.2 Specifieke gevallen
• De balans van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid vermeldt 13,4 miljoen euro aan courante opbrengsten waarvan 10,1 miljoen euro voor Europese subsidies. Die opbrengsten zijn in hoofdzaak als
contant recht geboekt hoewel een boeking als vastgesteld recht op een eerdere datum
mogelijk was, op basis van de betalingsaanvraag. Voor de Europese subsidies maakt
de POD immers een type verkoopfactuur op in een aparte toepassing die niet aan SAP
is gelinkt. Er wordt pas in SAP geboekt wanneer Europa het eventueel gecorrigeerde
bedrag heeft meegedeeld, wat tot aanzienlijk uitstel kan leiden ten opzichte van de aanvankelijke invoer van het type verkoopfactuur. Bovendien worden de door de verschillende OCMW’s aan die POD verschuldigde (te veel betaalde) bedragen meestal niet geboekt. Enkel de bedragen die effectief door de OCMW’s worden terugbetaald, maken
het voorwerp uit van een vastgesteld recht in ontvangst. De andere vorderingen worden
door de POD buiten de boekhouding afgeboekt met de bedragen (subsidies) die aan elk
van de betrokken OCMW’s zijn verschuldigd. Die afboeking buiten de boekhouding
tussen de schulden en de vorderingen is niet toegestaan door de wet. Voor de jaarrekening 2011 werd op die manier 8,7 miljoen euro afgeboekt.
• De bedragen op de opbrengstenrekeningen van de FOD Financiën komen in belangrijke
mate uit de maandstaten. In die maandstaten worden zowel fiscale als een aantal nietfiscale ontvangsten periodiek op kasbasis gereconcilieerd om een maandelijkse boeking
in SAP te kunnen doorvoeren. De stafdienst Budget & Beheerscontrole kan het geheel
van de verrichtingen moeilijk beoordelen op centraal niveau. Bij gebrek aan controlemaatregelen is het niet duidelijk of er nog bedragen moeten worden rechtgezet in de resultatenrekening en of het via de maandstaten initieel aan de ontvangsten toegewezen
bedrag correct is.
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Krachtens artikel 17 van de wet van 22 mei 2003 bevat de jaarrekening de samenvattende
rekening van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische classificatie.
Volgens de artikelen 7 en 8 van de bovenvermelde wet worden de begrotingsverrichtingen
aangerekend op basis van het criterium van het vastgesteld recht.
Voor 2011 zijn de volgende totalen vermeld:
Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen
Klasse 9 – Begrotingsontvangsten
Klasse 8 – Begrotingsuitgaven

(in miljoen euro)
104.519,8
85.424,4

Er moet worden onderstreept dat deze rekening geen betrekking heeft op alle begrotingsverrichtingen. In 2011 behoorden de verrichtingen van de FOD’s Justitie en Binnenlandse
Zaken, van Defensie, van de Federale Politie en de Geïntegreerde Werking en de POD Wetenschapsbeleid evenmin als die van de begrotingssecties Regie der Gebouwen en Pensioenen immers niet tot de Fedcomperimeter. Deze begrotingsverrichtingen vertegenwoordigden ongeveer 0,3 miljard euro ontvangsten en 16,8 miljard euro uitgaven, die niet zijn
opgenomen in de totalen hierboven.
De verrichtingen van de rijksschuld zijn daarentegen wel in die totalen geïntegreerd
(64,5 miljard ontvangsten, 42,3 miljard uitgaven).
Het Rekenhof heeft onderzocht of de samenvattende rekening in overeenstemming is met
de wettelijke bepalingen. In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de in de klassen 8 en
9 vermelde cijfers rechtstreeks91 afkomstig van de algemene boekhouding. De verschillen
tussen die cijfers en de cijfers van de rekening van uitvoering van de begroting werden verklaard in een toelichting bij de jaarrekening.

91 Deze verrichting gebeurt echter nog steeds niet naarmate de verrichtingen in de klassen 1 tot 7 van de algemene
boekhouding worden geboekt.

Hoofdstuk

Toelichting

4

Toelichting / 139

Het koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening van de diensten van de federale Staat, dat artikel 17, 3e lid, van
de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de
federale Staat uitvoert, stelt een model van toelichting voor dat de verschillende aan die
wet onderworpen diensten moeten volgen. Dat model werd grotendeels gebruikt voor de
jaarrekening 2011.
Naast kleine verschillen ten opzichte van het koninklijk besluit formuleert het Rekenhof de
volgende opmerkingen:
•

•

•

•

•
•

De deelname aan de European Financial Stability Facility wordt in de toelichting als gelijk aan nul vermeld, terwijl die deelname op de actiefzijde van de balans staat opgegeven met een bedrag van 0,3 miljoen euro.
De staat van de thesauriebeleggingen en het vervaldagenboek van de schuldvorderingen, die respectievelijk in artikel 3, 7° en 10°, van het koninklijk besluit zijn bepaald,
werden niet vervolledigd.
Artikel 3, 14°, verplicht een staat van de schulden op te stellen, terwijl hier enkel de staat
van de staatsschuld92 wordt vermeld. De staat van de staatsschuld vermeldt onder meer
niets over de door de Belgische overheid gewaarborgde schulden en de loonschulden
zoals voorzien in het schema van het koninklijk besluit.
De waarderingsregels bevatten regels die op alle departementen van toepassing zijn,
maar ook enkele regels die op bepaalde departementen in het bijzonder van toepassing
zijn. Buiten negen regels over terreinen en gebouwen die eigendom zijn van de FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, hebben alle
waarderingsregels in de rekeningen 2011 betrekking op departementen die nog niet zijn
opgenomen in de huidige perimeter van de nieuwe rijkscomptabiliteit (Defensie, POD
Wetenschapsbeleid en Federale Politie).
De lijst van departementen die in 201293 in het Fedcomproject zijn gestapt, vermeldt ten
onrechte de POD Wetenschapsbeleid niet.
De deelname van 10,79 % in de Franse maatschappij BNP Paribas wordt niet in dit deel
van de rekeningen vermeld, bij gebrek aan nauwkeurige informatie van de dienst Federale Accountant.

De toelichting bij de jaarrekening 2011 bevat weinig informatie, commentaar of uitleg over
de verrichtingen die in de verschillende delen van de jaarrekening werden geboekt en evenmin over de elementen die in klasse 0 (rechten en verplichtingen buiten balans) werden geboekt. Zo wordt geen uitleg verstrekt over de lening van 47.283,8 miljoen euro die door
derden werd afgesloten en door de Staat werd gewaarborgd. Uit het onderzoek van de verschillende boekingen blijkt dat het om tien waarborgen gaat die bestonden bij het openen
van de rekeningen op 1 januari 2011. Volgens de boekingen in de rekeningen, zijn de begunstigden van die waarborgen op 31 december 201194:

92 D.w.z. de schuld die wordt beheerd door de dienst Financiering van de Staat.
93 Eerste bladzijde, tweede paragraaf van het document “Toelichtende tekst bij de jaarrekening 2011”.
94 Zie het artikel “Financiële impact van de steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis en om de financiële
stabiliteit van de eurozone te vrijwaren” eerder in dit Boek.
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•

•
•
•

de algemene diensten van de gesubsidieerde infrastructuur (vrij onderwijs), de algemene diensten van de gesubsidieerde infrastructuur (officieel onderwijs), het Agentschap
voor Infrastructuur in het Onderwijs (vrij onderwijs), het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (officieel onderwijs), voor 0,7 % van de totale waarborgen;
vennootschappen van Dexia, voor 58,8 % van de totale waarborgen;
vennootschappen uit de ex-Fortis groep, voor 17,5 % van de totale waarborgen;
KBC, voor 23 % van de totale waarborgen.
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Nu de FOD Financiën tot Fedcom is toegetreden, zijn de verrichtingen in verband met de
federale staatsschuld voor het eerst in de jaarrekening 2011 verwerkt.
Rekening houdende met de complexiteit van de verrichtingen in kwestie heeft het Rekenhof zich bij zijn onderzoek van de jaarrekening van de schuld toegespitst op de boekhoudprincipes die worden gehanteerd in het kader van de comptabiliteitswet van 2003 en
van het koninklijk besluit van 10 november 2009. Het onderzoek had ook betrekking op
de samenhang tussen boekhoudkundige resultaten en de statistische informatie over de
staatsschuld, die is opgenomen in de maandelijkse schatkisttoestand en die meestal wordt
aanvaard als het officiële bedrag van de schuld.
Het Rekenhof heeft meer bepaald het encours en de intrestlasten van de lineaire obligaties
(OLO’s) gecontroleerd: zij vertegenwoordigen ongeveer drie kwart van het huidige encours
van de federale staatsschuld.
5.1
Boeking van de verrichtingen van de staatsschuld
De financiering van de thesauriebehoeften valt onder de verantwoordelijkheid van de Administratie van de Thesaurie. De verrichtingen worden budgettair aangerekend op sectie
51 “Rijksschuld” van de algemene uitgavenbegroting. Op het vlak van de algemene boekhouding worden de verrichtingen momenteel echter als verrichtingen van de FOD Financiën geboekt en als zodanig, zonder onderscheid, in de jaarrekening van dat departement
(code 18)95 verwerkt.
De verrichtingen van de staatsschuld worden door middel van een maandelijkse interface
in de boekhouding van de FOD Financiën geïntegreerd. Die interface is beperkt tot de totale debet- en creditbewegingen van de rekeningen waarop zich in de loop van de periode
bewegingen hebben voorgedaan. De verrichtingen in het journaal zijn dus niet verwerkt in
het SAP-boekhoudsysteem dat de dienst Federale Accountant beheert.
De via de interface uitgewisselde boekhoudgegevens dragen bovendien de laatste dag van
de betrokken maandelijkse periode als boekingsdatum. Deze datum dateert dus van na die
van de onderliggende verrichtingen, met inbegrip van de vastgestelde rechten. Hetzelfde
geldt voor de aanrekeningen op de begrotingskredieten. De dienst Federale Accountant
neemt daarvan slechts met vertraging kennis, te meer omdat de gegevens worden ingevoerd via een interface tegen het einde van de maand die volgt op de betrokken periode
in SAP. Het Rekenhof beschikt dus niet over de noodzakelijke in real time informatie om
eventuele kredietoverschrijdingen vast te stellen.
De dienst Financiering van de Staat96, die de directies van het Agentschap van de Schuld
en die van de ondersteunende dienst van de Schuld omvat, waaronder de directie van de
boekhouding, beheert niet de hele keten van de verrichtingen. De FOD Financiën boekt de
fondsenbewegingen op de zichtrekeningen van de Nationale Bank van België rechtstreeks
in de boekhouding in SAP, zonder interface, meer bepaald op de subklasse 55 van het boek-

95 Vanaf 2013 zullen de verrichtingen van de rijksschuld in principe afzonderlijk worden geregistreerd onder de eigen
code 51.
96 Die dienst maakt deel uit van de Administratie III van de Algemene Administratie van de Thesaurie, die naast de directies die belast zijn met het beheer van de staatsschuld, ook een afdeling Markten en Financiële Diensten omvat.
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houdplan. De gegevens van de interfaces over die stromen worden via spiegelrekeningen
van de financiële rekeningen van de schuld (499201 tot 499210) met de overeenstemmende
financiële bewegingen gereconcilieerd. Het Rekenhof heeft geverifieerd of die rekeningen
effectief op het einde van het boekjaar op nul werden gezet.
De boekhoudkundige informatie die de maandelijkse interface verstrekt, is over het algemeen toereikend om de balans en de resultatenrekening van de FOD Financiën en bijgevolg
de geaggregeerde rekening van het algemeen bestuur van de Staat op te stellen. Met de in
SAP ingevoerde gegevens is het echter niet mogelijk terug te gaan tot de onderliggende verrichtingen. Om het journaal te raadplegen, moeten de gegevens van het door de toepassing
Tradix Accounting van de dienst Financiering van de Staat beheerde journaal apart worden
opgevraagd.
Het door de dienst Financiering van de Staat gehanteerde rekeningenstelsel is vaak nauwkeuriger wat de benamingen betreft, maar het heeft bepaalde onderverdelingen die afwijken van het door het koninklijk besluit vastgelegde plan. De meeste van die specifieke
onderverdelingen hebben betrekking op de subrubrieken en op de eigenlijke rekeningen en
weerspiegelen de ontwikkeling van sommige financiële producten. Subrubriek 6565 wordt
bijvoorbeeld gebruikt om “premies, al dan niet onder de vorm van pro rata’s, ten laste van de
Schatkist met betrekking tot afgeleide producten” te boeken, terwijl het bij koninklijk besluit vastgelegde boekhoudplan die subrubriek voorbehoudt voor de “aan de periode toe te
rekenen pro rata’s van aankoopverschillen op effecten aangekocht door de boekhoudkundige
entiteit boven pari”. Die verschillen ten opzichte van het boekhoudplan van het koninklijk
besluit hebben soms betrekking op de rubrieken zelf. Rubriek 173 is bijvoorbeeld bedoeld
om enkel “de leningen op meer dan één jaar aangegaan in vreemde munt en waarvan het wisselrisico niet is ingedekt door een derivatenverrichting” te boeken, terwijl de dienst Financiering van de Staat hierop, op basis van het intern ontwikkelde boekhoudplan, eveneens de
leningen boekt die worden ingedekt door swaps, alsook de indekkingsactiva en -passiva,
die volgens het boekhoudplan moeten worden geboekt in de rubrieken 174 en 175.
Volgens de dienst Financiering van de Staat worden de leningen en de overeenkomstige
indekkingsswaps technisch geboekt in Tradix als afzonderlijke verrichtingen zonder onderlinge link. Het systeem kan dus niet nagaan of de lening al dan niet wordt ingedekt door
een swap en is dus niet in staat die lening desgevallend te klasseren in de rubrieken 174 of
175 van het boekhoudplan. Die rubrieken zijn dus niet operationeel. Het door de dienst Financiering van de Staat ontwikkelde boekhoudplan klasseert de leningen in vreemde munt
waarvoor al dan niet swaps zijn afgesloten, bijgevolg in de rubriek 173.
5.2

Cijfergegevens in verband met de staatsschuld

5.2.1 Verschillende voorstellingen van de staatsschuld
De maandelijkse schatkisttoestand verstrekt al vele jaren statistieken over de evolutie van
de schuld van de federale Staat op basis van de kasverrichtingen. De cijfergegevens en de
samenstelling van de schuld worden op die manier door het Agentschap van de Schuld
openbaar gemaakt. Die gegevens dienen ook als grondslag om de bijdrage van de Schatkist
te bepalen aan de geconsolideerde overheidsschuld van het openbaar bestuur in het kader
van de procedure van het buitensporig tekort, zoals blijkt uit de tabel hierna.
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Deze statistische gegevens inventariseren alle financieringsinstrumenten waarop de Schatkist een beroep doet om haar netto te financieren kassaldo te dekken, alsook de door de
Staat overgenomen leningen. De financieringsinstrumenten worden hierin tegen nominale
waarde opgenomen, met uitzondering van de uitgiften op korte termijn en de uitgiften van
schatkistbons van het Zilverfonds, die tegen hun verdisconteerde waarde worden geboekt.
Volgens die toestand bedroeg de brutoschuld van de federale Staat op 31 december 2011 363.462.369.972,31 euro, zonder rekening te houden met de leningen van diverse
instellingen waarvan de Staat een deel van de lasten draagt. Van dit bedrag zijn de in portefeuille gehouden effecten, de beleggingen van liquide middelen en de kredietverleningen
van de Schatkist aan bepaalde entiteiten niet afgetrokken.
Tabel 1 – Vergelijking tussen de rijksschuld “maandelijkse Schatkisttoestand” en de bijdrage van de
Schatkist aan de geconsolideerde overheidsschuld (in euro) 97 98
Maandelijkse
schatkisttoestand
Brutoschuld maandelijkse
schatkisttoestand97
Correcties verdisconteerde waarde/
nominale waarde
Beheersverrichtingen (effecten in
portefeuille, beleggingen)

+363.462.369.972,31
Zonder voorwerp

+5.704.335.901,59

-14.574.474.389,31

-13.049.062.997,2998

Kredietverleningen aan entiteiten
van de sector van de overheid
Kredietverleningen buiten de
overheidssector
Nettoschuld maandelijkse
schatkisttoestand

Geconsolideerde schuld EDP*

-2.780.667.799,91
-524.259.976,15

Buiten het consolidatiegebied

+345.582.967.806,94

Bijdrage van de Schatkist aan de
geconsolideerde overheidsschuld
Maastricht EDP

+353.336.975.076,70

*EDP (Excessive Deficit Procedure) – procedure buitensporige tekorten

Bron: Dienst Financiering van de Staat - maandelijkse schatkisttoestand – Toestand op 31 december 2011
Het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan bepaalt
dat alle posities worden geboekt die voortvloeien uit de financiering van de Staat, m.a.w.
niet enkel de primaire financiering, maar ook de secundaire verrichtingen in het kader van
het positiebeheer (valutaswaps, intrestswaps,...). Het boekhoudplan geeft daarentegen geen
definitie van het begrip staatsschuld. Er wordt hier veeleer vanuit een boekhoudkundige
dan vanuit een statistische optiek vertrokken en er wordt dus gefocust op de exhaustieve
weergave van de verrichtingen.
Het koninklijk besluit bepaalt dat de vorderingen en schulden van de federale Staat moeten

97 Het gaat om de brutoschuld zonder de schuld van sommige andere instellingen, waarvan de Staat een deel van de
lasten op zich neemt.
98 8.158.500.000 aan OLO’s, 4.432.763.727,60 aan schatkistcertificaten en 457.799.269,69 aan schatkistbons en andere.
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worden geboekt tegen hun nominale waarde in plaats van tegen de marktwaarde. In het
verslag aan de koning werd immers onderstreept dat er geen elementen mochten worden
ingevoerd die aanleiding geven tot een grote volatiliteit van de balans van de entiteit en
van zijn resultaten. Dat verslag aan de koning stipte ook aan dat geen elementen mochten
worden ingebracht waardoor vergissingen kunnen ontstaan ten aanzien van de werkelijke
omvang van de schuld en de betalingen van de hoofdsommen waartoe de terugbetaling
aanleiding zal geven. Hetzelfde verslag herinnert er daarenboven aan dat, voor de toepassing van de schuldenlastnorm in het kader van de EDP-procedure, de schuld eveneens voor
haar nominale waarde in aanmerking wordt genomen. De boeking gebeurt op basis van het
vastgesteld recht.
De structuur van de rekeningen die als bijlage bij het koninklijk besluit inzake financiering is opgenomen, is niet bevorderlijk om de resultaten gemakkelijk te kunnen lezen en
rechtstreeks te kunnen vergelijken met de bedragen van de staatsschuld die voorkomen
in de statistieken van de maandelijkse schatkisttoestand. Het is overigens niet mogelijk
de evolutie van de staatsschuld in real time op te volgen op basis van de verrichtingen die
in de rekeningen van het grootboek worden bijgehouden, omdat de boekwaarde van de
schuld pas na de afsluitverrichtingen van het boekjaar nauwkeurig kan worden bepaald.
Deze boekingen moeten verschillende tussenrekeningen op het niveau van de betrokken
subrubrieken groeperen, zoals bepaald in het boekhoudplan.
5.2.2 Boekhoudkundige verwerking van de financieringsverrichtingen
Wanneer de door de jaarrekening verstrekte gegevens over de boekhoudkundige schuld
worden vergeleken met de gegevens in de maandelijkse schatkisttoestand, blijken sommige
waarden overigens te verschillen. Gedeeltelijk kan dit worden verklaard door het inaanmerkingnemen van de posities op uitgiftedatum (vastgesteld recht) in de boekhoudkundige
toestand en op valutadatum (datum van storting) in de officiële toestand van de schuld. Zo
vertoont de balans een verschil van 2.200.000 euro voor het totaal van de rubrieken 172 en
512 van de balans “Andere openbare leningen dan OLO’s in euro99” in vergelijking met het bedrag dat is vermeld in de maandelijkse schatkisttoestand (10.420.246.147,61 euro tegenover
10.422.446.147,62 euro), ingevolge terugkopen van staatsbons in december 2011 met een
valutadatum in januari 2012.
Het Rekenhof heeft bovendien boekingsverschillen vastgesteld bij de uitsplitsing van de
schatkistcertificaten op basis van hun looptijd (drie, zes en twaalf maanden). Die verschillen hebben betrekking op het encours op 31 december 2010, dat begin 2011 in de boekhoudtoestand werd opgenomen.
De aanbestedingen van schatkistcertificaten op drie maanden van 05 oktober, 02 november en 30 november 2010 (die een bedrag van 3.443.000.000,00 euro vertegenwoordigen)
werden onterecht als schatkistcertificaten op zes maanden geboekt op rekening 531210100 en
werden overgedragen naar het boekjaar 2011. Het ging in feite om schatkistcertificaten die
99 Staatsbons, Euro Medium Term Notes, lotenleningen.
100 Rekening waarop een encours van 12.222.000.000,00 euro werd geboekt op 31 december 2010, terwijl het overeenstemmende bedrag van de betrokken aanbestedingen slechts 8.694.000.000,00 euro vertegenwoordigde.
Het verschil van 3.528.000.000,00 euro ten opzichte van het totaal kan worden verklaard door de schatkistcertificaten op drie maanden die verkeerd werden geboekt en door een bedrag van 75.000.000 euro in verband met de
creatie van effecten in het kader van Repo facilities-verrichtingen.
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voor een looptijd van drieëneenhalve maand waren uitgegeven, dus langer dan het criterium dat toen in Tradix werd gebruikt (looptijd van minder dan 100 dagen) om de schatkistcertificaten op drie maanden te rangschikken101. De schatkistcertificaten in verband met
twee van die aanbestedingen werden vervolgens voor een bedrag van 2.018 miljoen euro
op vervaldag terugbetaald door debitering van rekening 531230 (terugbetaling schatkistcertificaat op zes maanden). Daardoor werd de aanvankelijke boekingsfout gecompenseerd
bij gebrek aan een correctieboeking. De terugbetaling van de derde aanbesteding (voor
een bedrag van 1.425.000.000,00 euro) werd geboekt op rekening 531130 (terugbetaling
schatkistcertificaat op drie maanden), waardoor voor het overeenstemmende bedrag een
verschil werd gehandhaafd in de spreiding van het encours van de schatkistcertificaten op
basis van hun looptijd.
De bedragen die werden geboekt als het encours van de schatkistcertificaten op zes en
twaalf maanden op respectievelijk de rekeningen 531210 en 531310, omvatten ook schatkistcertificaten die in 2010 werden gecreëerd in het kader van Repo Facilities-verrichtingen102.
Die certificaten hadden moeten worden geboekt op de daarvoor voorziene rekeningen
531260 en 531360 “Creatie/annulering van Repo-effecten”, te meer omdat de terugbetaling
van die effecten vervolgens op die rekeningen werd geboekt. Die rekeningen vertonen dus
op het einde van het boekjaar 2011 een debetpositie, zoals uit de onderstaande tabel blijkt.
De onderstaande tabel vergelijkt de boekingen vermeld in rubriek 531 van de balans 2011 met
de waarden na de correctieboekingen van het Rekenhof.
Tabel 2 – Jaarrekening 2011 – Encours van de schatkistcertificaten (SC)
Verrichtingen jaarrekening 2011 gedeponeerde schatkistcertificaten (SC) 2011
(in miljoen euro)
SC op
3 maanden
Overdracht 2010
Uitgiften 2011
Terugbetalingen 2011
Repo facilities
Totaal

SC op
6 maanden

SC op
12 maanden

Totaal

3.229

12.222

25.371

40.822

33.294

18.940

19.210

71.444

-29.249

-22.077

-25.287

-76.613

0

-85

-74

-159

7.274

9.000

19.220

35.494

Bron: jaarrekening 2011 en berekeningen Rekenhof

101 Schatkistcertificaten met eenzelfde looptijd worden vaak in twee halfmaandelijkse schijven uitgegeven, waarbij de
eerste dus een langere looptijd heeft. Het Agentschap van de Schuld gebruikt momenteel de volgende indeling:
schatkistcertificaten op drie maanden: < 150 dagen; schatkistcertificaten op zes maanden: van 150 tot < 270 dagen; schatkistcertificaten op twaalf maanden: ≥ 270 dagen.
102 Een Repo facility bestaat erin dat de Schatkist tijdelijk effecten voor de beleggers aanmaakt ten behoeve van de
werking van de secundaire markt, als er effecten ontbreken bij de verrichtingen tussen beleggers. Die cessieretrocessieverrichtingen worden afgesloten voor één werkdag en kunnen worden hernieuwd gedurende een
periode van maximaal twintig werkdagen.
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Gecorrigeerde boekhoudkundige verrichtingen schatkistcertificaten 2011
(in miljoen euro)
SC op
3 maanden
Overdracht 2010

SC op
6 maanden

SC op
12 maanden

Totaal

6.672

8.694

25.287

40.653

Uitgiften 2011

33.294

18.940

19.210

71.444

Terugbetalingen 2011

-31.267

-20.059

-25.287

-76.613

0

0

10

0

8.699

7.575

19.220

35.494

Repo facilities
Totaal

Bron: berekeningen en correcties Rekenhof
Het in de jaarrekening 2011 (rubrieken 532 tot 534) vermelde encours van de schatkistbons
in euro en in vreemde munt bedraagt 7.089.939.039,88 euro, terwijl de maandelijkse schatkisttoestand een bedrag in nominale waarde opgeeft van 7.403.834.532,25 euro. Het verschil
van 383.895.492,37 euro kan volgens de administratie worden verklaard door schatkistbons
in vreemde munt die eind december 2010 werden uitgegeven (maar met een valutadatum in
2011) die in de openingsbalans werden vergeten. Volgens het Agentschap van de Schuld zou
dat in 2012 via een manuele boeking moeten worden gecorrigeerd.
Voor de tegoeden op korte termijn van de besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen
die ter beschikking van de Schatkist zijn gesteld103 (rubrieken 446 en 462 van de balans) vermeldt de jaarrekening een schuld van 3.667.017.553,25 euro, tegenover 3.671.847.553,25 euro
in de maandelijkse schatkisttoestand, d.i. een verschil van 4.830.000,00 euro. Dat verschil
vloeit voort uit de niet-boeking in de openingsbalans eind 2010 van de schuld ten aanzien
van het Rentenfonds (3.580.000,00 euro) en van een schuld ten aanzien van de instellingen
van openbaar nut (1.250.000,00 euro), die in 2010 werd uitgegeven met een valutadatum in
januari 2011.
Het Rekenhof merkt eveneens op in klasse 17 “Door de boekhoudkundige entiteit uitgegeven of overgenomen leningen op meer dan één jaar” dat rekening 177001 “Schatkistbons Internationale Instellingen op onbepaalde termijn zonder intrest, uitgegeven als tegenwaarde
van de deelneming in het kapitaal van het Internationaal Monetair Fonds” op het einde van
het jaar een creditsaldo van 3.462.227.328,80 euro vertoont 104. Deze schuld wordt echter
in de maandelijkse schatkisttoestand al verschillende jaren niet meer beschouwd als een
bestanddeel van schuld van de federale Staat.
5.3
Openingsverrichtingen
Het Rekenhof merkt op dat het encours van de verschillende financiële producten op de
boekingsdatum van 31 december 2010 werd geboekt in de voor nieuwe leningen voorbehouden rekeningen, terwijl het volgens de wet had moeten worden geboekt bij het encours
dat bij het begin van de periode tegen nominale waarde had moeten worden opgenomen
(rekeningen die eindigen met 00 in de betrokken subrubrieken).

103 Meer bepaald in het kader van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de
financiële activa van de overheid.
104 In ruil bedraagt de deelneming van de Belgische Staat in het kapitaal van het IMF 3.475.807.711,15 euro (rubriek 274).
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5.4
Afsluitverrichtingen
Zoals hierboven aangestipt, werd de jaarrekening 2011 van de staatsschuld opgesteld op
basis van de maandelijkse interfaces die de dienst Financiering van de Staat aan de dienst
Federale Accountant heeft overgezonden. De dienst van de Staatsschuld heeft daarentegen
geen interface meegedeeld in verband met de afsluitverrichtingen van het boekjaar. Hoewel
de dienst Federale Accountant over de nodige basisgegevens beschikt, heeft hij ook niet de
nochtans onontbeerlijke afsluitverrichtingen uitgevoerd.
Het boekhoudplan bepaalt immers voor de verschillende leningcategorieën dat op het einde van het boekjaar het nominaal encours van de verschillende financiële producten moet
worden bepaald door de saldi van de betrokken rekeningen op het niveau van de subrubriek
te groeperen. Dat geldt onder andere voor de grootboekrekening 171190 “Uitstaand bedrag
op het einde van de periode van de OLO’s op meer dan een jaar” die had moeten worden gecrediteerd via het debet (saldo) van de grootboekrekeningen 171100 tot 171180. Het Rekenhof
onderstreept in dit verband dat deze laatste rekeningen krachtens het boekhoudplan enkel
zijn voorbehouden aan de verrichtingen van het boekjaar, zonder overdracht van het saldo
van het vorige boekjaar. De bedragen worden dus niet jaar na jaar gecumuleerd. Bij gebrek
aan afsluitverrichtingen werden de verschillende rekeningen van de subrubriek niet gesaldeerd en werd het saldo op 31 december 2011 bij de opening van het boekjaar 2012 niet geboekt op de daartoe voorziene rekening 171100 “Uitstaand bedrag bij het begin van de periode
van de OLO’s op meer dan een jaar tegen nominale waarde”105.
5.5
Intresten op OLO’s
Krachtens artikel 24 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van
het boekhoudplan moeten de intresten pro rata temporis in de algemene boekhouding
worden geboekt. De op die basis in subrubriek 6501 van de resultatenrekening “Gelopen
intresten op OLO-leningen in euro en op daaraan gekoppelde swaps” te boeken intrestlasten
houden rekening met:
•

•

•

de in de loop van het boekjaar ontstane intresten: deze stemmen enerzijds overeen met
de sinds 1 januari pro rata temporis gelopen intresten waarvan de financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden op de jaarlijkse intrestvervaldag (opeisbaarheid), waardoor
de gelopen intresten op boekhoudkundig vlak werden geherkwalificeerd in vervallen
intresten106, en anderzijds met de tussen die jaarlijkse vervaldag en 31 december gelopen
intresten (gelopen maar nog niet vervallen intresten);
de proratisering (via een berekening die met de totale looptijd van de lening rekening
houdt) van de uitgifteverschillen, waarvan de financiële afwikkeling aan de bron heeft
plaatsgevonden;
de pro rata temporis gelopen intresten in verband met de swapverrichtingen die verschillende posities aan de onderliggende OLO’s toevoegen; die intresten worden geboekt
op specifieke rekeningen (één rekening creditintresten en één rekening debetintresten)
en worden eveneens geherkwalificeerd in vervallen intresten op de intrestvervaldag;

105 Het encours eind 2011 kan niettemin worden wedersamengesteld wanneer men teruggrijpt naar het totaal van
subrubriek 1711.
106 Die herkwalificering is neutraal voor de resultatenrekening en de rekening van uitvoering van de begroting.
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•

•

de gelopen intresten op de in de portefeuille van de Schatkist aangehouden effecten
(actiefrekening) die als negatieve last in de resultatenrekening en als negatieve uitgave
in de begrotingsboekhouding worden geboekt.
de proratisering van de positieve of negatieve contractueel vastgelegde premies bij de
afwikkeling van aan OLO’s gekoppelde swapposities.

Al deze verrichtingen zijn (soms negatieve) lasten (intresten op de OLO’s in portefeuille).
Enkel de proratisering van de positieve uitgifteverschillen van OLO’s en van de te ontvangen premies bij de annulering van swaps is een opbrengst die in klasse 7 moet worden geboekt, terwijl ze in de algemene uitgavenbegroting als negatieve uitgave wordt beschouwd.
Vermits OLO’s tegen pari worden terugbetaald, moet geen rekening worden gehouden met
geproratiseerde terugbetalingspremies.
Rekening houdende met die verschillende componenten, bedroegen de intresten en pro
rata temporis bepaalde gedeelten in verband met de OLO’s die als kosten en opbrengsten
en op de begroting (basisallocatie 211001) werden geboekt, in 2011 10.274.686.978,51 euro.
Tabel 3 – I ntresten en proratisering op leningen OLO’s in de loop van 2011
Boekjaar 2011
Jaarlijkse intresten gelopen op het uitstaande bedrag van de OLO’s

11.212.644.650,57

Proratisering van de uitgiftepremies in de loop van het boekjaar

-348.394.827,69

Intresten op aan OLO’s gekoppelde swaps

-363.160.068,65

Proratisering van de annuleringspremies van OLO-swaps

-226.402.775,72

Totale intresten toe te schrijven aan de OLO’s

10.274.686.978,51

Bron: jaarrekening 2011 en berekeningen van het Rekenhof
Die posten werden grondig gecontroleerd, onder meer wat betreft de herkwalificering van
de gelopen intresten in vervallen intresten op de jaarlijkse intrestvervaldagen, alsook wat
betreft de boekingen met betrekking tot de proratisering van de uitgiftepremies over de
volledige looptijd van de OLO-lijnen.
Het bedrag van 10.274.686.978,51 euro moet ook in aanmerking worden genomen vanuit
de optiek van de gegevens die in het kader van de procedure van de buitensporige tekorten
(EDP) aan Eurostat moeten worden bezorgd107.

107 In de ESR95-optiek moeten de swapverrichtingen daarentegen niet in aanmerking worden genomen. Op basis van
ESR95 stemmen de op de OLO’s verschuldigde intrestlasten overeen met de optelsom van de eerste twee bovenvermelde posten, m.a.w. 10.864.249.822,88 euro.
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In 2001 bedroegen de ten laste van basisallocatie 45.10.21.10.01 (die betrekking heeft op
alle leningen op lange termijn108) gelegde bedragen 10.816.959.618,29 euro109. Dat is
107.054.618,29 euro meer dan het op de basisallocatie uitgetrokken krediet. Dat bedrag
moet worden geregulariseerd via de rekeningwet.

108 Met uitzondering van de lotenleningen, waarvan de kosten worden aangerekend op basisallocatie 21.10.10.
109 In 2011 bedroegen de begrotingskosten in samenhang met de andere leningen op lange termijn 542.272.639,78 euro.
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In deze titel bespreekt het Rekenhof een aantal specifieke thema’s die verband houden met de
begroting en de rekeningaflegging 2011. Achtereenvolgens komen aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fiscale ontvangsten geïnd door de federale Staat in 2011;
financiering van andere entiteiten en instellingen;
evolutie van de staatsschuld en de overheidsschuld;
financiële impact van de steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis en om de
financiële stabiliteit van de eurozone te vrijwaren;
rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer en de instellingen van openbaar
nut;
wijziging van de inrichtingswet van het Rekenhof: gevolgen voor de controle op de openbare
instellingen;
voorbereiding van sommige entiteiten op de comptabiliteitswet van 22 mei 2003: opvolgingsaudit;
evolutie van het eigen vermogen van de instellingen tussen 2007 en 2010;
Poolsecretariaat: financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke basis “Prinses
Elisabeth” op Antarctica;
Regie der Gebouwen: Lacunes in de economische boekhouding en achterstand bij de overlegging van de rekeningen;
integratie van de genderdimensie in de begroting: stand van zaken van de toepassing van
de wet van 12 januari 2007.

Fiscale ontvangsten geïnd
door de federale Staat in 2011
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Ten opzichte van 2010 zijn de fiscale ontvangsten van de federale Staat (toegewezen of opgenomen in de rijksmiddelenbegroting) met 3,66 % gestegen in 2011. Die groei is lichtjes lager dan
die van het nominaal BBP (3,88 %). In tegenstelling tot 2010 is de groei het sterkst bij de directe
belastingen (+4,92 %). De btw-ontvangsten stijgen eveneens sterker dan gemiddeld (+4,10 %).
De ontvangsten uit accijnzen kennen daarentegen een achteruitgang met 420 miljoen euro ten
opzichte van 2010 (-5,52 %).
De fiscale ontvangsten van de federale Staat voor 2011 liggen 2,4 miljard euro lager dan de begrotingsramingen (d.i. 2,8 %).
Het Rekenhof kon slechts over partiële gegevens vanwege de administratie beschikken om de
fiscale maatregelen van 2011 te analyseren. Het herinnert eraan dat het reeds in het verleden de
aanbeveling heeft geformuleerd om gegevens over het rendement van de fiscale maatregelen
bij te houden, om de werkelijke resultaten te kunnen confronteren met de door de wetgever
nagestreefde doelstellingen en, indien nodig, de maatregelen waarvan de resultaten niet beantwoorden aan de ramingen, bij te sturen. Om tot die informatie te komen, zouden bij de
fiscale administraties indicatoren moeten worden geïmplementeerd die het mogelijk maken de
resultaten van een fiscale maatregel te bepalen. Om de effectief gerealiseerde ontvangsten te
kunnen vergelijken met de begrotingsramingen, zouden de berekening van de raming van de
maatregelen en de modaliteiten voor de toepassing ervan bovendien moeten worden gepreciseerd in de begrotingsdocumenten.
In het kader van de derde effectiseringsverrichting werden de investeerders eind 2011 integraal
terugbetaald. De afsluiting van die verrichting heeft voor de Staat een positief saldo van 10 miljoen euro opgeleverd. De tweede effectiseringsverrichting liep in 2011 nog verder.
Voor het aanslagjaar 2011 werden ongeveer 18 miljard euro notionele intresten afgetrokken
van de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting. Voor 2011 werden 17 miljard euro
notionele intresten overgedragen naar latere aanslagjaren.

1

Inleiding

De ontvangsten die hierna worden weergegeven, omvatten alle fiscale ontvangsten die de
Staat int, met inbegrip van de ontvangsten die worden toegekend aan andere overheden
of voor hun rekening worden geïnd. De leningopbrengsten zijn er niet in opgenomen. De
geïnde ontvangsten gaan naar de federale Staat zelf, de Europese Unie, de gemeenschappen en gewesten, de sociale zekerheid, de lokale overheden en diverse andere begunstigden
(andere staten, ondernemingen, huishoudens).
Tabel 1 vergelijkt de fiscale ontvangsten die de rekenplichtigen van de Staat hebben geïnd
met de in de algemene toelichting aangekondigde ontvangsten. De tabel splitst ze vervolgens uit in ontvangsten geïnd voor derden, toegewezen ontvangsten en ontvangsten ingeschreven in de rijksmiddelenbegroting.
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De tabel hanteert de volgorde waarin de categorieën ontvangsten zijn weergegeven in tabel
VIa van de algemene toelichting 110 en neemt de erin vermelde getallen over. In volume II
van dit Boek (tabellen B4) worden de afnemingen per belasting en per begunstigde in detail
vermeld. De andere cijfers zijn afkomstig van de aanrekeningen in de openbare comptabiliteit en uit diverse boekhoudkundige staten die de administratie heeft verstrekt.

110 Parl. St. Kamer, 12 april 2012, DOC 53 2111/001, Algemene toelichting bij de aanpassing van de ontvangsten en de
uitgaven voor het begrotingsjaar 2012, p. 82 en 83.
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Tabel 1 – Geïnde ontvangsten per soort (in miljoen euro)
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111 Het verschil van 117,5 miljoen euro tussen het bedrag dat in de algemene toelichting is vermeld en het bedrag dat berekend werd op basis van de boekhoudkundige staten, stemt ook overeen met het verschil met de in
SAP geregistreerde ontvangsten. Dat verschil betreft de vastgestelde maar nog niet geïnde rechten.
112 Er is een verschil van 4 miljoen euro met het bedrag dat in de algemene toelichting is vermeld. Het bedrag van de voor derden geïnde ontvangsten (45,5 miljoen euro) bestaat uit de effectisering (7,7 miljoen euro) en
vervolgingskosten (37,8 miljoen euro).
113 Als men de ontvangsten weglaat die de Administratie van de Douane int voor de BTW-Administratie, liggen de ontvangsten die in de algemene toelichting zijn vermeld 6,1 miljoen euro hoger dan de werkelijk geregistreerde ontvangsten.
114 Het totaal van de zuivere btw en van de “diverse” rechten en taksen wijkt slechts 1,2 miljoen euro af als men de btw- en andere ontvangsten van de Administratie van de Douane en Accijnzen optelt bij de ontvangsten
in de rijksmiddelenbegroting.Net zoals in het verleden omvat het bedrag in kwestie de boetes en intresten die de administratie van de Douane en Accijnzen int voor rekening van de BTW-Administratie.
115 De algemene toelichting onderschat die ontvangst met 1,1 miljoen euro.
116 Het weglaten van de lokale belastingen en van de ontvangsten voor andere Staten is een constante in de algemene toelichting.

111 112 113 114 115 116
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Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de aanrekeningen in de overheidsboekhouding en op diverse boekhoudkundige staten voorgelegd door de administratie
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2

Fiscale ontvangsten 2011 van de federale Staat

2.1
Evolutie 2011
De onderstaande tabel schetst de evolutie van de fiscale ontvangsten van de federale Staat
(toegewezen of opgenomen in de rijksmiddelenbegroting) en de evolutie van het BBP van
2007 tot 2011.
Tabel 2 – Evolutie van de fiscale ontvangsten en van het BBP sinds 2007 (in miljoen euro)

Fiscale ontvangsten van de
federale Staat

2007

2008

2009

2010

73.550,0

83.493,5

76.701,6

81.119,8

84.091,4

13,52 %

- 8,13 %

5,76 %

3,66 %

- 8,13 %

- 2,84 %

0,72 %

Groei op één jaar van de
fiscale ontvangsten van de
federale Staat
Groei van de fiscale ontvangsten ten opzichte van
2008

2011

Fiscale ontvangsten (basis 2011)

79.175,5

87.992,1

79.864,2

82.775,3

84.091,4

BBP tegen courante prijzen

335.816

346.262

340.778

356.123

369.923

3,11 %

- 1,58 %

4,50 %

3,88 %

24,11 %

22,51 %

22,78 %

22,73 %

Groei van het BBP tegen
courante prijzen
Fiscale ontvangsten van de
federale Staat in % van het
BBP

21,90 %

Bron: tabel op gesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van Belgostat en van de fiscale administratie
De fiscale ontvangsten van de federale Staat zijn met 2.971,5 miljoen euro gestegen in 2011,
d.i. een stijging met 3,66 %. In vergelijking met 2008, vóór de economische crisis, gaan de
fiscale ontvangsten er niet meer op achteruit, na twee opeenvolgende jaren waarin de ontvangsten lager uitvielen dan het niveau van 2008. Maar deze nominale gegevens houden
geen rekening met de munterosie. Als men het bedrag van de fiscale ontvangsten herberekent in euro van 2011, stelt men vast dat de fiscale ontvangsten van 2011 nog 4,43 % lager
liggen dan die van 2008.
Terwijl de fiscale ontvangsten in 2010 ten opzichte van het jaar voordien sterker waren
gestegen (5,76 %) dan de groei van het BBP in courante prijzen (4,5 %), was dat in 2011 niet
meer het geval. De groei van de fiscale ontvangsten bedroeg immers 3,66 %, iets minder
dan de 3,88 % groei van het BBP.
In 2011 blijft het aandeel van de fiscale ontvangsten in het BBP (22,73 %) stabiel ten opzichte
van 2009 (22,78 %) en blijft het lager dan zijn niveau van 2008 (24,11 %).
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2.2

Evolutie van de fiscale ontvangsten per belastingcategorie117

2.2.1 Directe belastingen
In 2011 doet zich bij de ontvangsten van de directe belastingen de sterkste groei voor ten
opzichte van 2010 (+4,92 %). De grootste stijging in waarde is afkomstig van de bedrijfsvoorheffing (+1.745,1 miljoen euro, d.i. +4,61 %). De sterkste relatieve vooruitgang vindt men bij
de roerende voorheffing (+27,45 %).
De substantiële meerwaarde bij de roerende voorheffing lijkt te wijzen op een relatief herstel
van de rendabiliteit van de ondernemingen. Nagenoeg 95 % van het bij de roerende voorheffing vastgestelde verschil is immers toe te schrijven aan een toename van de roerende
voorheffing op dividenden. Het laag niveau van de rentevoeten verklaart waarschijnlijk de
matige toename van de ontvangsten uit voorheffingen op de andere roerende inkomsten.
De aanzienlijke stijging van de terugbetalingen in de kohieren van de natuurlijke personen
(-420 miljoen euro) kan hoofdzakelijk worden verklaard door een snellere inkohiering in
het derde en bij het begin van het vierde trimester 2011.
De kohieren van de vennootschappen leveren een aanzienlijke meerwaarde op ten opzichte
van 2010: +226,9 miljoen euro, zijnde een substantiële stijging van 18,84 %.
De kohieren belastingen op niet-inwoners, waar de ontvangsten met 45,6 miljoen euro dalen, boeken daarentegen 23,63 % achteruitgang.
De ontvangsten uit voorafbetalingen boeken slechts een relatieve groei van 0,65 % en stagneren ten opzichte van 2010 met een toename van 61 miljoen euro in 2011, wat erop wijst dat
de economische heropleving nog broos is.
2.2.2 Accijnzen
De ontvangsten uit accijnzen voor 2011 dalen sterk ten opzichte van 2010 en boeten 420 miljoen in (dat betekent -5,52 %). Het resultaat van 2010 was echter bijzonder positief en was
12,73 % gestegen ten opzichte van 2009. Dat positief resultaat was gedeeltelijk kunstmatig
omdat het werd veroorzaakt door een verschuiving van december 2009 naar januari 2010 van
212 miljoen euro ontvangsten uit accijnzen op energieproducten en van 70 miljoen euro op
tabak. Zodoende liggen de ontvangsten 2011 438,7 miljoen euro hoger dan die van 2009.
Vooral inzake accijnzen op tabak dalen de ontvangsten sterk (-16,6 %118), onder meer omdat
sigaretten worden vervangen door tabak omdat de accijnzen daarop lager liggen.
2.2.3 Btw, registratie en diversen
De btw-ontvangsten stijgen met 1.133 miljoen euro, meer dan de gemiddelde groei in
2011 (4,61 %). Deze groei ligt nochtans lager dan die in 2010 (6,66 %).

117 De uiteenzettingen onder dit punt en het volgende punt zijn geïnspireerd op de analyse van de Studie- en Documentatiedienst van de FOD Financiën, toegelicht in zijn nota van 30 juni 2012 over de in 2011 geïnde fiscale ontvangsten.
118 Percentage zonder correctie voor de verschuiving in de inning, volgens een berekening van de administratie eind
januari 2012.
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2.3

Vergelijking met de begrotingsdoelstelling

De onderstaande tabel vergelijkt de begrotingsramingen met de werkelijke ontvangsten119.
Tabel 3 – Vergelijking van de ramingen met de werkelijke ontvangsten voor 2011 (in miljoen euro)
2011
Roerende voorheffing

Begroting

Verwezenlijking

Verschil
(in waarde)

120

Verschil
(in %)

2.705,4

3.209,2

503,8

18,62 %

10.340,6

9.379,6

-961,0

-9,29 %

1.449,5

1.431,8

-17,7

-1,22 %

-4.661,1

-5.446,0

-784,9

-16,84 %

206,4

147,3

-59,1

-28,64 %

39.579,9

39.583,2

3,3

0,01 %

340,7

357,8

17,1

5,01 %

49.961,4

48.662,9

-1.298,5

-2,60 %

7.731,0

7.185,7

-545,3

-7,05 %

26.114,7

25.713,3

-401,4

-1.54 %

1.687,8

1.555,5

-132,3

-7,84 %

Registratierechten

90,6

93,5

2,9

3,20 %

Diversen en boetes

930,4

880,3

-50,0

-5,38 %

Btw, registratie en diversen

28.823,5

28.242,7

-580,8

-2,01 %

Fiscale ontvangsten van de
federale Staat

86.515,9

84.091,4

-2.424,6

-2,80 %

Voorafbetalingen
Kohieren vennootschappen
Kohieren natuurlijke personen
Kohieren niet-inwoners
Bedrijfsvoorheffing
Diversen

120

Directe belastingen
Accijnzen
Zuivere btw
“Diverse” rechten en taksen

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de algemene toelichting bij de begroting 2011 en op
basis van gegevens van de administratie
Er wordt meteen al een belangrijk verschil vastgesteld van meer dan 2,4 miljard euro tussen
de gebudgetteerde ontvangsten en de werkelijke ontvangsten, d.i. een verschil van 2,8 %.
De administratie verklaart de minderopbrengst door de verslechtering van de conjunctuur
in de loop van het jaar. De groei van het werkelijk BBP, die in het eerste trimester 0,81 %
bedroeg, daalt inderdaad naar 0,16 % in het tweede trimester, is gelijk aan nul in het derde
trimester en lichtjes negatief in het laatste trimester van 2011 (-0,05 %). Deze minderopbrengst geldt voor nagenoeg alle grote belastingcategorieën, met uitzondering van de roerende voorheffing, die een nettomeeropbrengst kent, en van de bedrijfsvoorheffing, die heel
nauwkeurig werd geraamd.
In termen van waarde en/of percentage zijn er vijf vrij grote verschillen: de roerende voorheffing, de voorafbetalingen, de kohieren natuurlijke personen, de accijnzen en de btw.
Volgens de administratie is de meerontvangst bij de roerende voorheffing (+18,62 %) mogelijk toe te schrijven aan een anticipatie-effect. De middelmatige resultaten van begin
2012 inzake roerende voorheffing op dividenden beamen dat de bedrijven eind 2011 hebben

119 Door politieke omstandigheden werd de begroting 2011 pas op 19 mei 2011 door de Kamer aangenomen. Er is dus
geen begrotingsaanpassing geweest.
120 Waaronder de bijzondere bijdrage en de sociale Maribel.
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geanticipeerd op de stijging van de voorheffing op 1 januari 2012 en interimdividenden hebben uitgekeerd.
De voorafbetalingen kennen een minderontvangst van 961 miljoen euro, wat duidelijk minder is dan de ramingen (-9,29 %). Een mogelijke verklaring kan worden gezocht in het effect
van de overgedragen aftrekken, onder meer wat betreft de notionele intresten (zie punt 5).
Volgens de administratie kan de aanzienlijke minderontvangst van de kohieren natuurlijke
personen (-4,6 tot -5,4 miljard euro) hoofdzakelijk worden verklaard door het feit dat de inkohiering sneller verloopt dan verwacht, terwijl de ontvangsten in deze materie geenszins
worden beïnvloed door de economische conjunctuur van het lopende jaar. Het groeiend
succes van Tax-On-Web maakt een snellere inkohiering mogelijk, en dus terugbetalingen
vanaf het aanslagjaar. Een stijgend gebruik van de fiscale aftrekposten kan ook een mogelijke verklaring zijn voor een globale stijging van het negatief saldo van de inkohiering,
aangezien er geen voorafbetalingen gebeuren voor de fiscale aftrekken.
Volgens de administratie kan de verslechtering van 7 % tussen de ramingen en de werkelijke ontvangsten inzake accijnzen worden verklaard door de prijsstijging van de aan accijnzen onderworpen producten. Die heeft geleid tot een daling van de verkochte volumes, en
dus van de eraan gekoppelde fiscale ontvangsten, en tot een vermoedelijke stijging van de
aankopen over de grens wegens het verlies van competitiviteit van de Belgische prijzen voor
benzine en niet-professionele diesel. De daling van de in België verkochte volumes moet
ook worden gekaderd in een globale tendens naar stagnatie, zoniet van een inkrimping,
van de privéconsumptie.
De aanzienlijke minderontvangsten van de btw (401,4 miljoen euro) wijzen op een niet volledig geanticipeerde verslechtering van de economische situatie. De verzwakking van het
consumentenvertrouwen in het tweede semester vormt een gedeeltelijke verklaring van die
minderontvangsten van de btw, als gevolg van de stagnatie van de verkopen in de detailhandel.

3

Weerslag van de fiscale maatregelen

3.1
Vergelijking van de begrotingsjaren 2010 en 2011
Het totaal van de fiscale maatregelen die in de toelichting van de begroting 2011 worden
voorgesteld, bedraagt meer dan het dubbele van de maatregelen in de toelichting van de
begroting 2010.
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Tabel 4 – Vergelijking van de begrotingsjaren 2010 en 2011 (miljoen euro)
Maatregelen
Maatregelen van vóór 2009
Herstelplan 2009
Begrotingsconclaaf 2009

Impact op de fiscale ontvangsten
2010

2011
+24,4

-410,3

-289,6

-118,5

+581,6

+827,2

Maatregelen maart 2011

+464,1

121

Totaal

121

+316,4

+762,5

Bron: tabel opgesteld op basis van tabel II “Aanvullende weerslag in 2010 van de fiscale maatregelen”, algemene toelichting, Parl. St. Kamer, DOC 52 2532/001, p. 114-116 en van tabel II “Aanvullende weerslag
in 2011 van de fiscale maatregelen”, algemene toelichting, Parl. St. Kamer, DOC 53 1346/001, p. 66-68
Bij de opmaak van de begroting 2011 werden de drie voornaamste maatregelen van vóór
2009 (van in totaal zeven maatregelen) die nog een impact hebben op de ontvangsten 2011,
geraamd op de volgende bedragen, in miljoen euro:
•
•
•

vroegere indexering: -209,7;
indexering van het jaar: -504,1;
notionele intresten: +466,1.

Het herstelplan dat nog zes maatregelen bevat, zou in principe tot uiting moeten komen in
de maatregel van de belastingvermindering en het belastingkrediet voor muur- en vloerisolatie ten belope van een negatief bedrag van 43,5 miljoen euro.
De zeventien maatregelen die in het begrotingsconclaaf 2009 werden goedgekeurd en die
nog een weerslag in 2011 hebben, zijn in hoofdzaak:
•
•
•
•

het cliquet op diesel (met inbegrip van de btw): +382,0;
het einde, op 1 april 2010, van het btw-percentage van 6 % in de bouwsector dat in
2009 door het herstelplan werd ingevoerd: +150,0;
gevolg van het arrest Breitsohl122: +97,4;
stijging van de accijnzen op tabak: +59,1.

3.2
Maatregelen aangenomen in maart 2011
In maart 2011 werden zeven nieuwe maatregelen genomen die allemaal de nadruk legden
op de stijging van de ontvangsten, met uitzondering van de maatregel die een bijkomend
belastingkrediet voor lage lonen toekent.

121 Er werd in 2010 geen enkele maatregel genomen omdat er geen federale regering met volle bevoegdheid was.
122 Inning van de btw op de bouwgrond als de verkoop betrekking heeft op een nieuw gebouw met de grond.
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Tabel 5 – Maatregelen maart 2011 (in miljoen euro)

123 124

Maatregel
Dadingen inzake strafrechtelijke zaken
Opheffing van het bankgeheim - regularisaties
Exit tax

50,0
200,0
50,0

123

Circulaire notionele intrestaftrek
Prijsverhoging van sigaretten

Geraamde impact op
de fiscale ontvangsten

125

Interprofessioneel Akkoord: bijkomend belastingkrediet voor lage lonen
Interprofessioneel Akkoord: verhoging van de bedrijfsvoorheffing op
tijdelijke werkloosheidsuitkeringen
Totaal

50,0
100,0
- 30,0
44,1
464,1

Bron: tabel opgesteld op basis van tabel II Aanvullende weerslag in 2011 van de fiscale maatregelen,
algemene toelichting, Parl. St. Kamer, DOC 53 1346/001, p. 68
In totaal werd de weerslag van die maatregelen op de begroting geraamd op een stijging van
de fiscale ontvangsten met 464,1 miljoen euro.
3.3
Uitsplitsing van de maatregelen per belasting
Het totaalbedrag van de genomen maatregelen die een invloed hebben op 2011 kan als volgt
per belasting worden uitgesplitst:
•

natuurlijke personen: een negatief bedrag van 637 miljoen euro
o
voorafbetalingen
- 39,0
o
bedrijfsvoorheffing
- 403,6
o
kohieren
- 194,4
• vennootschappen: een positief bedrag van 595,3 miljoen euro
o
voorafbetalingen
+ 519,1
o
kohieren 	
+ 76,2
• overige: een positief bedrag van 804,2 miljoen euro
o
btw
+ 341,2
o
accijnzen
+ 413,0
o
diversen
+ 50,0
______
Totaal
762,5
De negatieve maatregelen zijn dus terug te vinden bij de personenbelasting voor een bedrag van 637 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van de vroegere indexaanpassingen. De
winst van de maatregelen werd voornamelijk in de vennootschapsbelastingen verwacht,
dankzij o.m. de notionele intresten (466,1 miljoen euro + 50 miljoen euro afkomstig van de
toepassing van een nieuwe omzendbrief die in de loop van het jaar moest worden gepubli-

123 Taks die moet worden betaald door vennootschappen die hun erkenning als vastgoedbevak vragen; wijzigingen
aangebracht door het koninklijk besluit van 7 december 2010 dat de mogelijkheden voor de toegang tot dat stelsel
uitbreidt.
124 Verhoging van de accijnzen en van de daarmee samenhangende btw.
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ceerd). De extra accijnsinkomsten werden verwacht van de toepassing van het cliquet op
diesel (358,1 miljoen euro), de verhoging van de accijnzen op tabak (0,15 euro per groot pak
en voor roltabak) (45,5 miljoen euro) en de verhoging van de sigarettenprijs (82,6 miljoen
euro). Een vermindering van de accijnzen werd verwacht als gevolg van de terugbetaling
van professionele diesel (73,2 miljoen euro).
3.4
Evaluatie van de werkelijke weerslag van de maatregelen
Het Rekenhof heeft geprobeerd de werkelijke impact te becijferen van de 37 fiscale maatregelen die zijn opgenomen in de tabel die bij de algemene toelichting bij de begroting is
gevoegd. Het heeft de FOD Financiën verzocht de cijfers mee te delen van de fiscale ontvangsten die stegen of daalden door toedoen van de maatregelen.
De enige maatregelen waarvoor het Rekenhof cijfers ontving, zijn de accijnzen en de maatregelen van de permanente regularisatie en de bestrijding van belastingparadijzen. Over
de maatregelen in verband met de bedrijfsvoorheffing, de btw, de voorafbetalingen en de
inkohiering van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting, werden geen cijfers
meegedeeld.
Het Rekenhof benadrukt dat het gebrek aan informatie het meten van de werkelijke impact
van maatregelen zeer sterk bemoeilijkt.
3.4.1 Maatregelen in verband met de accijnzen
Cliquet op diesel (maatregel conclaaf oktober 2009)
Het positieve cliquetsysteem werd ingevoerd door de programmawet van 5 augustus 2003.
Het houdt in dat bij elke daling van de maximumprijs van brandstoffen de helft van de daling wordt omgezet in een stijging van het bijzonder accijnsrecht.
In 2011 werd het positieve cliquetsysteem uitsluitend toegepast op diesel en niet op benzine.
Dat gebeurde tot vijf maal toe in het eerste semester van 2011 125.
Naast het positieve cliquet bestaat er ook een negatief cliquet. Dat werd ingevoerd door de
programmawet van 27 december 2004. Het systeem houdt in dat als de maximumprijs van
brandstoffen boven een bepaalde drempel uitstijgt, het bijzonder accijnsrecht daalt om de
bijkomende btw-opbrengsten te compenseren. Op die manier wordt de prijsstijging aan de
pomp getemperd.
Het systeem van het negatieve cliquet werd in november 2011 twee keer toegepast op diesel,
maar niet op benzine want de drempel qua maximumprijs werd niet bereikt.
In de tabel die de impact van de fiscale maatregelen in de ontwerpbegroting 2011 schetst,
was een bijkomende accijnsopbrengst van 358,1 miljoen euro opgenomen, alsook 23,9 miljoen euro aan extra btw-ontvangsten uit de toepassing van het cliquet op diesel.

125 Op 4 en 25 januari, 20 april, 6 en 13 mei.
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De Administratie van de Douane en Accijnzen heeft aan het Rekenhof meegedeeld dat ze
de extra opbrengst uit de toepassing van de cliquets op 85 miljoen euro schatte.
Die 85 miljoen euro liggen lager dan de verwachte winst van 358 miljoen. Volgens de Administratie zou dat te wijten zijn aan het afgenomen dieselverbruik. De stijging van de
brandstofprijzen zou dat zwakke resultaat ook kunnen verklaren, want het positieve cliquet
wordt enkel toegepast als de prijzen dalen. Het laatste positieve cliquet van 2011 dateert van
13 mei. De twee cliquets die in november 2011 werden toegepast, waren negatieve cliquets.
Terugbetaling van professionele diesel (maatregel van vóór 2009)
Transportbedrijven126 kunnen de terugbetaling vragen van de accijnzen die ze boven een
bepaalde drempel hebben betaald127.
Volgens de tabel met maatregelen zou de terugbetaling van professionele diesel het rendement van de accijnzen met 73,2 miljoen euro doen dalen. Volgens de cijfers van de FOD
Financiën werd in 2011 80,5 miljoen euro effectief terugbetaald.
De ontvangstenderving lag dus 10 % hoger dan verwacht. Onder meer de talrijke positieve
cliquets die in 2011 werden toegepast, verklaren die extra terugbetalingen128.
Stijging van de accijnzen op tabak (maatregel conclaaf oktober 2009)
De accijnzen op tabak zijn op 1 januari 2011 met 0,15 euro omhoog gegaan voor grote verpakkingen en roltabak. Dat moest 45,5 miljoen euro aan extra accijnzen opleveren129.
Volgens de ramingen van de administratie heeft die maatregel 45 miljoen euro opgebracht,
wat in de lijn der verwachtingen ligt.
Stijging van de prijs van sigaretten (maatregel maart 2011)
In maart 2011 werd geraamd dat een prijsstijging van sigaretten 82,6 miljoen euro aan extra
accijnzen, en bijgevolg 17,4 miljoen euro aan extra btw zou opleveren.
Volgens de ramingen van de administratie heeft die maatregel 80 miljoen euro opgebracht
in 2011, wat dichtbij de verwachte opbrengst ligt.
3.4.2 Maatregel ter bestrijding van fiscale paradijzen (maatregel conclaaf oktober
2009)
Naar aanleiding van het begrotingsconclaaf van oktober 2009 voerde de programmawet
van 23 december 2009 een 10° toe aan artikel 198 van het Wetboek op de Inkomstenbelasting 1992. De bepaling verplicht vennootschappen de verrichtingen aan te geven die ze
rechtstreeks of onrechtstreeks uitvoeren met personen in niet-coöperatieve staten (die op
een lijst van de OESO staan) of in staten waarvan de nominale belastingvoet lager is dan
10 %.

126 Dit heeft enkel betrekking op voertuigen voor goederentransport, bussen en autocars, nationale taxidiensten, het
vervoer van gehandicapten en alle andere voertuigen met een belastbaarheid van minstens 7,5 ton.
127 Programmawet van 9 juli 2004.
128 De positieve cliquets genereren extra accijnzen en die worden terugbetaald aan professionele transportbedrijven.
129 Daar vloeit nog 13,6 miljoen euro aan extra btw-ontvangsten uit voort.
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Die maatregel, die was opgenomen in de begroting 2011, moest 5 miljoen euro opleveren.
Volgens de gegevens van de FOD Financiën beloopt het aangegeven bedrag voor de vennootschapsbelasting en belasting voor in het buitenland gevestigde vennootschappen
284.900 euro voor het aanslagjaar 2011 (situatie midden juni 2012). Het Rekenhof stelt vast
dat dat resultaat 5,7 % van het verwachte cijfer vertegenwoordigt.
3.4.3 Opheffing van het bankgeheim – regularisatie (maatregel maart 2011)
Dankzij de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende
aangifte (EBA) konden natuurlijke personen hun fiscale situatie gedurende welbepaalde
tijd regulariseren door bij wet bepaalde tegoeden aan te geven waar de fiscale administratie
geen weet van had.
In 2006 kwam er een systeem van permanente regularisatie (ook wel EBA-bis genoemd).
Dat systeem was een vervolg op het tijdelijke systeem van de EBA. Elk jaar worden bij het
contactpunt Regularisaties van de FOD Financiën heel wat dossiers ingediend met het oog
op fiscale regularisatie.
Bij de opmaak van de begroting 2011 werd ervan uitgegaan dat die maatregel 200 miljoen
euro zou opleveren.
Volgens de cijfers van de FOD Financiën is in 2011 156 miljoen euro aan belastingen betaald
als gevolg van regularisatieaanvragen. Dat is 78 % van het verwachte resultaat.
3.5
Conclusie en aanbeveling
In de algemene toelichting bij de begroting 2011 werden zevenendertig fiscale maatregelen
aangekondigd. Bij gebrek aan informatie kon het Rekenhof voor slechts zes daarvan de verwezenlijking evalueren.
Om zijn informatie- en controleopdracht uit te oefenen, kon het Rekenhof slechts beschikken over gedeeltelijke gegevens die door de FOD Financiën werden aangeleverd, wellicht
voor een groot deel doordat de gegevens niet beschikbaar zijn.
Het Rekenhof herinnert in dat opzicht aan de aanbeveling die het formuleerde in zijn Commentaar bij het jaarverslag van de Algemene Administratie van de Belastingen, van oktober
2003130. Het had daarin aanbevolen dat informatie over het rendement van recente fiscale
maatregelen zou moeten worden bijgehouden om de werkelijke resultaten te toetsen aan de
doelstellingen van de wetgever en om bepaalde maatregelen bij te sturen als de resultaten
niet beantwoorden aan de verwachtingen. Volgens het Rekenhof zouden de fiscale administraties daarvoor indicatoren moeten invoeren, om het rendement van een fiscale maatregel
te kunnen meten.
Om de effectieve verwezenlijkingen te kunnen vergelijken met de begrotingsramingen en
de vastgestelde verschillen te kunnen verklaren, had het Rekenhof bovendien aanbevolen

130 Rekenhof, Commentaar bij het jaarverslag van de Algemene Administratie van de Belastingen. Verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2003, p. 14, punt 2.1. Terug te vinden op www.rekenhof.be.
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de berekening van de raming van de maatregelen en de toepassingsregels ervan vooraf te
publiceren in de begrotingsdocumenten.
Die aanbevelingen zijn meer dan ooit actueel in een begrotingscontext die tot talrijke fiscale maatregelen noopt, waarvan de werkelijke impact zo juist mogelijk moet kunnen worden gemeten.

4

Effectisering van fiscale schuldvorderingen

De regering heeft drie keer fiscale schuldvorderingen geëffectiseerd131. De eerste effectisering ging in 2005 van start en eindigde begin 2009. De tweede werd in 2006 gelanceerd
en liep door in 2011. De derde startte in 2007 en eindigde in december 2011 132. De partijen
ondertekenden de afsluitende overeenkomsten in september 2012.
4.1
Afsluiting van de derde effectisering (2007-2011)
De afsluiting van de effectisering van 2007 betekent dat de 160 miljoen euro aan obligaties
die werden uitgegeven voor de betaling van de initiële aankoopprijs van de fiscale schuldvorderingen integraal werden terugbetaald aan de investeerders. Het ging om schuldvorderingen van directe belastingen, net zoals bij de eerste effectisering. De terugbetaling van
het geïnvesteerde kapitaal, de betaling van de intresten aan de obligatiehouders en de betaling van de kosten van het effectiseringsvehikel 133 en van de andere tussenkomende partijen
bij de verrichting, werden afgehouden van de ingevorderde ontvangsten van de door de
Staat afgestane vorderingen, zoals in de volgende tabel is weergegeven.
Tabel 6 – Ingevorderde en naar het vehikel overgehevelde bedragen in het kader van de derde
effectisering
Jaar van invordering

Ingevorderd totaal (in euro)

2007

56.960.837

2008

38.942.765

2009

40.067.622

2010

23.501.475

2011

18.285.939

Totaal

177.758.638

Bron: FOD Financiën
Als beheerder van de schuldinvorderingen heeft de Belgische Staat van het vehikel een servicer fee ontvangen die varieert naargelang het bedrag dat het afgelopen jaar werd ingevorderd.
De servicer fee bestaat uit een vast driemaandelijks bedrag van 25.000 euro en uit een variabel
bedrag dat afhangt van het ingevorderde bedrag in verhouding tot een streefwaarde.

131 Meer details over de effectiseringen zijn terug te vinden in de volgende Boeken van het Rekenhof (Volume 1): 163e
Boek, p. 116-129; 164e Boek, p. 84-95; 165e Boek, p. 88-91; 166e Boek, p. 110-114; 167e Boek, p. 99-100 en 168e
Boek, p. 42.
132 In december 2011 werden de laatste fiscale schuldvorderingen ingevorderd die nodig waren om de investeerders
volledig terug te betalen. De effectieve terugbetaling en de finalisering van de investeringsverrichting zijn echter later gebeurd. Dat is de reden waarom de afsluitende contracten van de effectisering B-TRA 2007, 30 januari 2012 vermelden als officiële terugbetalingsdatum.
133 Het effectiseringsvehikel is de vennootschap die speciaal werd opgericht om effecten, obligaties e.a. uit te geven en
om de verrichting te beheren.
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Tabel 7 – Bedragen die de Staat ontving als servicer van de derde effectisering134
Jaar van invordering

Servicer fee (in euro)

2007

555.826

2008

489.148

2009

628.166

2010

353.977

2011

202.083

2012

134

50.000

Totaal

2.279.200

Bron: FOD Financiën
Op het moment dat de investeerders volledig werden terugbetaald, waren uiteraard nog
niet alle fiscale schuldvorderingen ingevorderd die in 2007 werden verkocht (108.222 vorderingen inzake directe belastingen met een nominale waarde van 2.115.146.163 euro). De
invordering van de resterende schuldvorderingen gaat dus voort. Zolang het effectiseringsvehikel eigenaar blijft van de portefeuille met schuldvorderingen, blijft het de ingevorderde
sommen ontvangen. Zo werd in totaal 8.753.477 euro naar het vehikel getransfereerd voor
de sommen die van januari tot juli 2012 werden ingevorderd.
Volgens de contractuele bepalingen moet het effectiseringsvehikel de portefeuille met
schuldvorderingen verkopen zoals die eruit ziet na afloop van de verrichting. Daartoe werd
de restportefeuille door de bevoegde diensten van de FOD Financiën geëvalueerd en vervolgens door de Belgische Staat overgekocht voor het bedrag van 21.681.664 euro.
De overeenkomst over de effectisering bepaalde naast de initiële aankoopprijs van de portefeuille afgestane vorderingen (160 miljoen euro) ook een uitgestelde aankoopprijs. Dat
bedrag dat het vehikel aan de Staat is verschuldigd wanneer de effectisering wordt afgesloten is gelijk aan de som van alle liquide middelen die op bankrekeningen van het vehikel
staan op de datum dat het vehikel wordt vereffend135, na de verkoop van alle vorderingen
in portefeuille, verminderd met de diverse vereffeningskosten. De uitgestelde aankoopprijs
bedraagt 31.938.613 euro.
Aangezien de som die aan het effectiseringsvehikel verschuldigd is voor de verkoop van de
restportefeuille, een deel is van de uitgestelde aankoopprijs die uiteindelijk aan de Staat is
verschuldigd, stort het vehikel enkel het verschil tussen die twee bedragen. Op 18 september 2012 stortte het vehikel 10.256.949 euro, wat overeenstemt met het positieve saldo van
de derde effectisering voor de Staat.
4.2
Voortzetting van de tweede effectisering in 2011
In 2011 heeft de Staat 60.351.658 euro ingevorderd en getransfereerd in het kader van de
tweede effectisering. Die had betrekking op vorderingen voor btw, roerende voorheffing
en bedrijfsvoorheffing. Op 31 december 2011 was in totaal 685.141.014 euro ingevorderd en
getransfereerd sinds het begin van de effectisering, wat overeenstemt met 101,64 % van het

134 Voor het jaar 2012 kon de Administratie van de Thesaurie het Rekenhof niet informeren over een eventueel variabel
bedrag dat aan de Staat werd toegekend als servicer fee.
135 Inclusief de sommen die sinds afsluiting werden ingevorderd en naar het vehikel werden getransfereerd.

174

bedrag dat initieel op die datum werd vooropgesteld. Voor 2011 werd aan de Staat een servicer fee betaald van 1.116.082 euro voor het beheer van de schuldinvorderingen.

5

Aftrek van de notionele intresten

5.1
Doelstelling van het systeem
De aftrek van de notionele intresten of de belastingaftrek van risicokapitaal werd ingevoerd
door de wet van 22 juni 2005136. De maatregel bestaat uit een vermindering van de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting (VenB) voor een bedrag dat gelijk is aan de
fictieve rendabiliteit van het eigen vermogen137. Het aftrekpercentage wordt berekend op
basis van de rentevoet van de lineaire obligaties (OLO’s) op tien jaar.
Bedoeling was om de discriminatie tussen de fiscale behandeling van de financiering met
behulp van geleend kapitaal (waarvan de betaalde intresten kunnen worden afgetrokken
van de belastbare grondslag) en die van de financiering met behulp van eigen kapitaal weg
te werken. De maatregel moest ook de zelffinanciering van de ondernemingen stimuleren 138.
Deze fiscale aftrek wordt beschouwd als een onderdeel van de eigenlijke structuur van de
vennootschapsbelasting die momenteel van toepassing is. De invoering ervan “houdt een
wijziging van het algemeen stelsel in en beperkt zich niet tot een loutere afwijking van het eerder bestaande stelsel”139. Dit betekent dat het niet om een fiscale uitgave gaat140. De weerslag
ervan kan dus niet worden geïdentificeerd in de inventaris van de fiscale uitgaven141 noch
in de algemene toelichting van de begroting. De tabel over de aanvullende weerslag van de
fiscale maatregelen die is opgenomen in de algemene toelichting, houdt nochtans rekening
met de impact op de fiscale ontvangsten van de schommelingen van het aftrekpercentage
ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Voor het begrotingsjaar 2011 werd deze aanvullende weerslag op 466,1 miljoen euro geraamd142.

136 Zie de twee onderzoeken van het Rekenhof over de controlemaatregelen in het kader van deze fiscale aftrek: Rekenhof, Verslag over een aantal specifieke maatregelen tegen de fiscale fraude, voorgelegd aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, december 2009, p. 7-15, en 167e Boek, Volume I, “Notionele intrest: resultaten van de controles door de administratie opgestart in 2009”, p. 99-111. Deze documenten zijn beschikbaar op
www.rekenhof.be.
137 Het in aanmerking te nemen bedrag van het eigen vermogen wordt verminderd met de elementen opgesomd in
artikel 205ter van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB92).
138 Persmededeling van de Ministerraad van 4 maart 2005. Voor een samenvattende uiteenzetting over deze maatregel en de globale evaluatie ervan wordt verwezen naar Christian Valenduc, Les intérêts notionnels: une réforme
fondamentale et controversée, Courrier hebdomadaire du CRISP, n°2018, Bruxelles, 2009, 54 p.
139 Parl. St., Kamer, 22 december 2011, DOC 53 1943/002, Inventaris 2010 van de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de ontvangsten van de Staat beïnvloeden, p.4.
140 Volgens de definitie van de Hoge Raad van Financiën is een fiscale uitgave “een minderontvangst wegens fiscale tegemoetkomingen voortvloeiend uit een afwijking van het algemeen stelsel van een gegeven belasting ten voordele van
zekere belastingplichtigen of van zekere economische, sociale, culturele, ... activiteiten en die kan worden vervangen
door een rechtstreekse betoelaging”.
141 Inventaris bepaald in artikel 47, 2e lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat.
142 Weerslag op de ontvangsten van de voorafbetalingen. Bovendien werd een ontvangst van 50 miljoen euro inkohiering geraamd als gevolg van de publicatie van een omzendbrief over de notionele intrest waarin de ter zake
toegelaten praktijken werden geëxpliciteerd. Cf. Parl. St. Kamer, 15 april 2011, DOC 53 1346/001, Begrotingen van
ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2011, Algemene toelichting, p. 66 en 68.
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5.2
Weerslag op de fiscale ontvangsten en wetswijzigingen
Toen de aftrek voor risicokapitaal werd ingevoerd, werd de vraag gesteld welke weerslag hij
op de begroting zou hebben. De maatregel ging trouwens vergezeld van fiscale bepalingen
die erop gericht waren de rechtstreekse negatieve weerslag op de begroting te compenseren 143.
Verschillende factoren verklaren waarom het zo moeilijk is de nettobegrotingsimpact van
deze aftrek nauwkeurig te evalueren. Deze maatregel vervangt onder meer gedeeltelijk de
vrijgestelde investeringsreserve, vermits de twee aftrekposten niet simultaan kunnen worden gecumuleerd. De nettoweerslag van die wissel is moeilijk in te schatten. Elke nieuwe
fiscale maatregel – en in het bijzonder een structurele maatregel die de belastbare grondslag in de VenB verandert – leidt meer fundamenteel tot gedragswijzigingen die moeilijk
kunnen worden becijferd144. De nettobegrotingskost ervan145 kan heel anders evolueren dan
de brutokost. Bovendien is ook de weerslag van de compenserende maatregelen zelf die bij
de invoering van die aftrek werden genomen, moeilijk te evalueren. De berekening van de
netto budgettaire gevolgen bevat bijgevolg veel elementen van onzekerheid.
In een verslag van 2008 dat de Nationale Bank van België (NBB)146 kort na de invoering van
de maatregel opmaakte op vraag van de federale regering, werd niettemin de totale impact
van de fiscale aftrek voor risicokapitaal ingeschat. Het verslag, dat zich op nog voorlopige
cijfers baseerde, raamde de negatieve weerslag op de begroting binnen een vork van 140 en
430 miljoen euro147.
De wetgeving bevatte oorspronkelijk twee beperkingen:
•

•

Het percentage dat van toepassing is om het bedrag van de fiscale aftrek voor risicokapitaal te bepalen, mag voor elk aanslagjaar niet meer dan één procentpunt afwijken van
het percentage dat in de loop van het vorige aanslagjaar werd toegepast 148.
Het percentage mag niet meer dan 6,5 % bedragen149.

143 Namelijk de wijziging van de definitie van gerealiseerde meerwaarde (art. 43 WIB 92), de schrapping van de investeringsaftrek tegen het basistarief voor vennootschappen (art. 201 WIB 92), de schrapping van het belastingkrediet (art. 289bis, § 2, WIB 92), en het niet-cumuleren van de aftrek voor risicokapitaal en de vrijgestelde investeringsreserve (art. 194quater WIB 92) voor de kmo’s.
144 Die gedragswijzigingen als gevolg van de hervorming komen tot uiting in de wijziging van de kapitaalstructuur
van de vennootschappen (die leningen door eigen vermogen vervangen) of van de coördinatiecentra die onder de
regeling van de belastingaftrek van risicokapitaal vallen, of in de kapitaalinbreng uit het buitenland.
145 D.i. het verschil tussen de aftrek voor risicokapitaal en de vroeger afgetrokken intresten wanneer de vennootschap
leningen vervangt door eigen vermogen.
146 Nationale Bank van België, Macro-economische en budgettaire impact van de belastingaftrek voor risicokapitaal,
22 juli 2008, 66 p.
147 Ibid., p. 47. Het verslag preciseerde echter dat die raming zowel in opwaartse als in neerwaartse zin met heel wat
onzekerheid was omgeven en dat de dynamische evolutie van de invoering van de fiscale aftrek het fiscaal voordeel
voor de ondernemingen nog zou kunnen versterken. Christian Valenduc was in zijn artikel van oordeel dat deze
raming van de NBB van de negatieve impact op de begroting misschien onderschat was (op.cit., p. 44-47), en hij
onderstreepte dat de studiedienst van de FOD Financiën deze kost in januari 2008 op 760 miljoen euro voor het
eerste jaar (2006) had geraamd.
148 Art. 205quater, § 3, 2e lid 2, van het WIB92.
149 Art. 205quater, § 5, van het WIB92. Overeenkomstig artikel 205quater, § 6, van het WIB92 wordt dat percentage
met 0,5 % verhoogd voor vennootschappen die, overeenkomstig bepaalde criteria vastgelegd in artikel 15, § 1, van
het vennootschappenwetboek, als kleine ondernemingen worden beschouwd.
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De wetgeving werd gewijzigd om in andere beperkingen te voorzien om de weerslag van die
aftrek op de fiscale ontvangsten te verminderen. Zo werd het maximumpercentage verminderd tot 3,8 % voor de aanslagjaren 2011 en 2012 en vervolgens tot 3 % vanaf het aanslagjaar
2013 (inkomsten 2012) 150. De onderstaande tabel schetst de evolutie van de percentages voor
fiscale aftrek voor risicokapitaal sinds de invoering van de maatregel. Daaruit blijkt dat het
maximumpercentage wordt toegepast in 2011 en 2013.
Tabel 8 – E
 volutie van de percentages voor fiscale aftrek voor risicokapitaal sinds de invoering van
de maatregel
Aanslagjaar
Percentage ( %)

2007
3,442

2008
3,781

2009
4,307

2010
4,473

2011
3,800

2012
3,425

2013
3,000

Bron: Belgisch Staatsblad
Naar aanleiding van het begrotingsconclaaf van november 2011 werd ook een nieuwe maatregel aangekondigd, die erin bestaat geen overdracht van deze aftrek meer toe te staan.
Elke vennootschap die de fiscale aftrek voor risicokapitaal niet kon toepassen omdat ze
geen belastbare winst had (vennootschap in verlies) of onvoldoende, kon de aftrek immers
overdragen naar latere aanslagjaren. Deze nieuwe bepaling werd opgenomen in het wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen, dat de regering op 22 oktober 2012 heeft
ingediend151.
De nettobegrotingsweerslag is moeilijk nauwkeurig te becijferen, maar op basis van de belastingaangiften van de vennootschappen kan het niveau van de aftrekken die in het kader
van deze maatregel zijn uitgevoerd, worden nagegaan. De volgende grafieken geven een
overzicht van de evolutie van het aantal vennootschappen dat een beroep heeft gedaan op
de aftrek voor risicokapitaal sinds de invoering van de maatregel en van het totaalbedrag
van de aftrek van de belastbare grondslag 152.

150 Artikel 132 van de programmawet van 23 december 2009 en artikel 45 van de wet van 28 december 2011 houdende
diverse bepalingen.
151 Parl. St. Kamer, 22 oktober 2012, DOC 53 2458/001.
152 D.i. de som van de bedragen onder code 092 en 093 voor het aanslagjaar 2007 en onder code 103 en 104 voor de
aanslagjaren 2008 tot 2011. Deze cijfers werden eind augustus 2012 bepaald.
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Grafieken 1 en 2 – Evolutie van de aftrek voor risicokapitaal en van het aantal begunstigde vennootschappen
opvan
31 augustus
2012,
bedragen
euro)
Grafieken 1(toestand
en 2 – Evolutie
de aftrek voor
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enin
van
het aantal begunstigde vennootschappen
(toestand op 31 augustus 2012, bedragen in euro)
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Uit de bovenstaande grafieken blijkt dat de aftrek vanaf 2009 stabiliseert en stabiel blijft
tot in 2011 (zie kolom A van tabel 9). Van 2008 tot 2011 daarentegen stijgt het aantal vennootschappen dat de aftrek geniet jaarlijks met nagenoeg 10.000 eenheden (van 183.992 in
2008 tot 214.048 in 2011).
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5.3
Belang van de overdracht naar de latere aanslagjaren
De onderstaande tabel geeft een meer exact overzicht van de notionele intresten voor een
welbepaald aanslagjaar. De laatste kolom vermeldt het totaal van de aftrekbare notionele
intresten voor elk aanslagjaar, die hetzij effectief in de loop van dat aanslagjaar werden
afgetrokken, hetzij naar latere aanslagjaren werden overgedragen. Om tot dat bedrag te
komen moet van de werkelijk gedane aftrek (A) de overdracht van het vorige aanslagjaar
(B) worden afgetrokken en de overdracht naar latere aanslagjaren (C) worden toegevoegd153.
Tabel 9 – Bedragen van de notionele intresten per aanslagjaar (cijfers vastgesteld op 31 augustus 2012)
Totaal van de
gedane aftrekken
(2)
(A)

Overdracht vorig
aanslagjaar (3)(B)

2007

7.816.989.871

nvt

3.970.280.481(5)

11.787.270.352

2008

12.834.644.899

3.970.280.481

3.164.860.123

12.029.224.541

2009

17.513.502.030

3.164.860.123

4.893.098.361

19.241.740.268

2010

17.084.305.173

4.893.098.361

11.449.882.128

23.641.088.940

2011

17.766.320.137

11.449.882.128

17.107.728.263

23.424.166.272

Aanslagjaar (1)

Overdracht latere
aanslagjaren (4)(C)

Totale notionele
intresten
(A – B + C)

Bron: FOD Financiën
(1) De cijfers van het aanslagjaar 2011 hebben betrekking op 454.932 op die datum ingekohierde aangiften, d.i. 96 %
van de totale vennootschappen. Voor 2009 en 2010 werden alle aangiften ingekohierd, maar kunnen de aftrekken nog
worden gecorrigeerd (artikel 354, 1ste lid, WIB 92). Voor 2007 en 2008 kan men de cijfers als definitief beschouwen, ook
al kan de aanslagtermijn met vier jaar worden verlengd in geval van fraude (artikel 354, 2e lid, WIB 92).
(2) Voor de aanslagjaren 2008 tot 2011 gaat het om de som van de bedragen onder code 103 en 104. Voor 2007 om de
som van de bedragen onder code 092 en 093 van de aangifte Venb.
(3) Saldo van de aftrekken voor risicokapitaal die in de loop van de vorige aanslagjaren niet werden afgetrokken (som
van de onder code 330 vermelde bedragen).
(4) Som van de onder code 332 vermelde bedragen.
(5) Aangezien in de aangifte van het aanslagjaar 2007 geen code voorkwam waaronder de overdracht kon worden vermeld, is het hier vermelde cijfer het van het vorig aanslagjaar overgedragen bedrag dat in de aangifte van het aanslagjaar 2008 is opgenomen. Het totaalbedrag ligt in werkelijkheid hoger, gelet op de machtiging om de aftrekken over te
dragen naar de zeven latere aanslagjaren, maar zal waarschijnlijk niet zoveel verschillen van de voor de volgende jaren
aangegeven cijfers.

De evolutie van de aangegeven notionele intresten verschilt van de toegepaste aftrekken.
Het verschil houdt verband met het bedrag van de naar latere aanslagjaren over te dragen
notionele intresten: in een context van economische crisis krimpt de belastbare grondslag
van de aan de Venb onderworpen belastingplichtigen en stijgen de overgedragen aftrekken.
Het bedrag van de voorraad aan over te dragen notionele intresten zal de ontvangsten van
de vennootschapsbelasting in de komende jaren negatief beïnvloeden. De maatregel die in
het op 22 oktober 2012154 ingediende wetsontwerp werd opgenomen en die de overdracht
van de aftrek schrapt, wil die impact beperken. Deze maatregel heeft echter geen invloed

153 De aftrekken in de loop van een aanslagjaar omvatten de aftrekken die bij gebrek aan een (voldoende) belastbare
grondslag niet konden worden uitgevoerd in de loop van vorige aanslagjaren.
154 Parl. St. Kamer, 22 oktober 2012, DOC 53 2458/001, Wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen.
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op de voorraad die op 31 december 2011 bestaat. Het wetsontwerp voorziet echter in bepalingen die de aftrek beperken om de totale aanwending van de voorraad meer in de tijd te
spreiden155.
5.4
Controles van de fiscale administratie
Gezien de belangrijke impact op de fiscale ontvangsten van de aftrek voor risicokapitaal,
werden binnen de fiscale administratie controleacties op touw gezet. Die controles moeten
vermijden dat fouten worden gemaakt in de berekening van de aftrek, maar ook voorkomen
dat bepaalde vennootschappen het systeem oneigenlijk gebruiken.
Tabel 10 geeft de bedragen van de aftrekken die werden verworpen in het kader van controleacties tussen 2009 en 2011 156.
Het aantal gecontroleerde dossiers stijgt permanent, terwijl het percentage gecorrigeerde
dossiers relatief stabiel blijft. Het uitzonderlijke resultaat van het jaar 2010 is te wijten aan
een dossier waarin een aftrek van 473 miljoen euro werd verworpen.
Tabel 10 – R
 esultaat van de specifieke controleacties inzake de fiscale aftrek voor risicokapitaal
Begin van de
controleactie
(1)

Aantal
gecontroleerde
dossiers

Gecorrigeerde gecontroleerde
dossiers
Aantal

Totaal van de
verworpen aftrekken (2)
(in euro)

Aandeel

2009

2.942

995

34 %

40.084.561

2010

5.476

1.531

28 %

537.077.925

2011(3)

6.613

1.798

27 %

115.191.476

Bron: FOD Financiën
(1) Er wordt geen rekening gehouden met de aftrekken die de taxatiediensten eventueel hebben verworpen.
(2) De cijfers hebben betrekking op de bedragen van verworpen belastingaftrek van risicokapitaal voor twee opeenvolgende gecontroleerde aanslagjaren: bijvoorbeeld, de aanslagjaren 2007 en 2008 voor de acties van het aanslagjaar
2009 enz.
(3) Dit resultaat omvat de resultaten die in de loop van de eerste maanden van 2012 werden gerealiseerd. De administratie heeft verklaard dat ze om technische redenen niet kon onderscheiden, wat de supplementen betreft op de belastbare grondslag met betrekking tot de actie van 2011, welke vóór 31 december 2011 werden bekomen en welke nadien.

155 Artikel 55 van het wetsontwerp houdende fiscale en financiële bepalingen bepaalt dat de aftrek van de voorraad de
negende en laatste verrichting van de berekening van de vennootschapsbelasting wordt, net vóór de toepassing
van het percentage. Bij die verrichting zal het bedrag van de belastingaftrek van risicokapitaal niet meer dan 60 %
mogen bedragen van het resultaat dat overbleef vóór die operatie (deze beperking is echter niet van toepassing
voor het eerste miljoen van dat resultaat). Voor het bedrag dat niet kon worden afgetrokken wegens die beperking, wordt de termijn verlengd (na de toegelaten zeven aanslagjaren), zodat de beperking geen weerslag heeft op
het bedrag van de voorraad.
156 Het Rekenhof onderzocht de impact van de eerste controlemaatregelen van de belastingaftrek van risicokapitaal
in zijn twee eerder vermelde onderzoeken.
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In 2011 werd 31.912 miljoen euro als toegewezen belastinggedeelten aan de gemeenschappen,
de gewesten en de gemeenschapscommissies gestort. Ze stijgen 9,2 % ten opzichte van de
29.215 miljoen euro in 2010. Die bedragen zijn in overeenstemming met de wetten op de financiering van de gemeenschappen en gewesten.
Naast de toegewezen belastingen ontvangen de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie ook bedragen ten laste van de begrotingskredieten
(trekkingsrechten, dotaties, buitenlandse studenten…). In 2011 ging het om 919 miljoen euro.
In 2011 werd 6.888 miljoen euro aan gewestbelastingen gestort die door de Staat werden geïnd.
Dat is 7,4 % minder dan de 7.436 miljoen euro in 2010, maar nagenoeg hetzelfde als in 2009.

1

Aan de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies overgedragen ontvangsten

1.1

Aan de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies gestorte
belastinggedeelten
Tabel 1 hieronder toont voor 2011 de belastinggedeelten die aan de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies werden gestort in uitvoering van de bijzondere wet
van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten,
artikel 46bis van de bijzondere wet betreffende de Brusselse instellingen en artikel 56 van
de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap157.

157 Voor de principes van de financiering, zie Rekenhof, 167e Boek, Volume I, p. 112 tot 131. Beschikbaar op www.rekenhof.be.

(2)

(1)

(3)

Aangepaste
bedragen 2010
(4)=(2)-(3)

Definitief saldo
2010
(5)=(1)+(4)

In 2011 te betalen
en betaalde
bedragen

5.937.211

14.070.402

Fr. Gem.

Totaal (a)

5.941

D. Gem.
6.683.286

5.784

2.335.161

4.342.341

13.385.940

5.679.144

7.706.796

6.610.549

5.751

2.294.811

4.309.986

13.219.256

5.599.467

7.619.789

72.738

33

40.350

32.355

166.684

79.677

87.007

10.474.750

9.997.977

880.234

3.442.011

5.675.733

9.922.655

854.902

3.426.650

5.641.103

26.891

6.723

Cocof

VGC

6.418

25.671
6.343

25.373

Franse Gemeenschapscommissie (Cocof), Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Totaal (c)

918.269

3.596.143

W. Gew.

BHG

5.960.338

Vl. Gew.

PB

75

298

75.322

25.332

15.360

34.630

Gewesten: Vlaams Gewest (Vl. Gew.), Waals Gewest (W. Gew.) en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG)

6.983.677

2.440.033

Fr. Gem.

Totaal (b)

4.537.703

Vl. Gem.

PB

8.133.191

Vl. Gem.

BTW

6.797

27.190

10.550.072

943.600

3.611.504

5.994.968

7.056.414

5.974

2.480.383

4.570.057

14.237.086

6.016.888

8.220.198

6.771

27.082

10.546.365

954.542

3.606.513

5.985.309

7.034.072

5.989

2.465.648

4.562.435

14.179.607

5.999.119

8.180.489

(6)

Definitieve
bedragen 2011

Gemeenschappen: Vlaamse Gemeenschap (Vl. Gem.), Franse Gemeenschap (Fr. Gem.), Duitstalige Gemeenschap (D. Gem.)

Definitieve
bedragen 2010

Aangepaste
bedragen 2011

Tabel 1 – Aan de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies toegewezen belastinggedeelten (in duizend euro)

48

191

71.614

36.274

10.370

24.971

50.395

48

25.615

24.733

109.205

61.907

47.298

(7)=(6)-(1)

In de begroting
2012 verwerkte
bedragen

184

33.614

32.089

(2)

(1)

33.614

6.723

VGC

6.418

25.671

912.322

3.442.011

5.784

8.014.304

17.724.870

32.089

30.131.381

29.815.891

6.343

25.373

886.618

3.426.650

5.751

7.894.278

17.570.878

31.716

31.716

315.490

75

298

25.705

15.360

33

120.026

153.992

373

373

(4)=(2)-(3)

Definitief saldo
2010

31.911.547

6.797

27.190

977.588

3.611.504

5.974

8.497.271

18.785.224

33.987

33.987

(5)=(1)+(4)

In 2011 te betalen
en betaalde
bedragen

33.853

33.853

31.827.749

6.771

27.082

988.395

3.606.513

5.989

8.464.766

18.728.233

(6)

Definitieve
bedragen 2011

238

238

231.691

48

191

36.512

10.370

48

87.522

97.001

(7)=(6)-(1)

In de begroting
2012 verwerkte
bedragen

(1) Zie de memorie van toelichting van het ontwerp van rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 (Parl. St. Kamer, DOC 53 1347/001, p.191, 197, 212, 214).
(2) Voor 2010 definitief verschuldigde belastinggedeelten. Zie de verantwoording bij de wettelijke bepalingen van het ontwerp van rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011.
(3) Zie Parl. St. Kamer, DOC 52 2533/001, p. 75, 81, 95, 97.
(4) Bedragen die in 2011 moeten worden ingehouden of betaald voor het saldo 2010.
(5) In 2011 te storten bedragen die ook effectief in 2011 werden gestort.
(6) De voor 2011 definitief verschuldigde bedragen. Die werden bepaald, rekening houdend met de laatst gekende parameters die in de verantwoordingsnota’s bij de wettelijke bepalingen van het ontwerp van rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2012 zijn opgenomen (Parl. St. Kamer, DOC 53 1943/001, p. 186 tot 233).
(7) Vermeldt de wijzigingen die voortvloeien uit de definitieve bepaling van de voor 2011 toegewezen belastinggedeelten. Die wijzigingen werden verwerkt in de bedragen die in 2012 worden betaald.

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de FOD Financiën en van de FOD Budget en Beheerscontrole

31.596.058

Totaal = totaal (a) + totaal (b) + totaal (c) + totaal (d) + totaal (e)

26.891

3.596.143

W. Gew.

Cocof

5.941

D. Gem.

951.883

8.377.244

Fr. Gem.

BHG

18.631.232

Vl. Gem.

Toegewezen belastinggedeelten

Totaal (e)

(3)

Aangepaste
bedragen 2010

Bijzondere middelen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Totaal (d)

Definitieve
bedragen 2010

Aangepaste
bedragen 2011
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1.2
Op begrotingskredieten gestorte en aangerekende bedragen
De algemene uitgavenbegroting voorziet in kredieten in uitvoering van diverse wettelijke
bepalingen:
•

•

•
•
•
•
•

artikel 35 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
gemeenschappen en de gewesten (bijzondere financieringswet), voor de trekkingsrechten 158;
de artikelen 56 tot 58nonies van de wet van 31 december 1983 tot hervorming van de
instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, voor de dotatie aan de Duitstalige Gemeenschap159;
artikel 65 van de bijzondere financieringswet, voor de dotatie aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie160;
artikel 62 van de bijzondere financieringswet, voor de financiering van het universitair
onderwijs aan buitenlandse studenten161;
artikel 63 van de bijzondere financieringswet, voor de dode hand in de gemeenten van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 162;
artikel 64 van de bijzondere financieringswet, voor de dotatie ten voordele van de stad
Brussel163.
artikel 54 van de bijzondere financieringswet, voor de betaling van de verschuldigde
intresten 164.

Tabel 2 – Op de begrotingskredieten gestorte en aangerekende bedragen (in duizend euro)
Trekkingsrechten

Dotaties

Buitenlandse
studenten

Vlaamse Gem.

35.087,0

Franse Gem.

71.237,0

Duitstalige Gem.

3.039,0

Gem. Gemeenschapscommissie

Dode
hand

Intresten

0,5

141.390,1
36.921,7

Vlaams Gewest

261.559,6

0,7

Waals Gewest

182.248,6

74,4

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal

38.961,9

102.766,0

46.125,6

18,6

485.809,0 281.077,8

106.324,0 46.125,6

94,2

Bron: tabel van het Rekenhof opgesteld op basis van de gegevens van de FOD Budget en Beheerscontrole

158 Algemene uitgavenbegroting, 23 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, afdeling 56 Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt, programma Financiële tegemoetkomingen aan de gewesten.
159 Algemene uitgavenbegroting, 01 Dotaties, afdeling 34 Dotaties aan de gemeenschappen.
160 Algemene uitgavenbegroting, 01 Dotaties, afdeling 34 Dotaties aan de gemeenschappen.
161 Algemene uitgavenbegroting, 46 POD Wetenschapsbeleid, afdeling 61 Onderwijs en cultuur, programma Dotaties
aan de Vlaamse en Franse Gemeenschap.
162 Algemene uitgavenbegroting, 13 FOD Binnenlandse Zaken, afdeling 40 Logistiek en coördinatie, programma Financiering van de provincies en de gemeenten.
163 Algemene uitgavenbegroting, 13 FOD Binnenlandse Zaken, afdeling 40 Logistiek en coördinatie, programma Financiering van de provincies en de gemeenten.
164 Algemene uitgavenbegroting, 18 FOD Financiën, afdeling 61 Administratie der thesaurie, Bestaansmiddelenprogramma.
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1.3

Ritme-intresten en saldi-intresten

1.3.1 In 2011 te betalen ritme-intresten en saldi-intresten
De FOD Financiën bepaalt ritme-intresten en saldi-intresten met toepassing van artikel
54, § 1, 3e lid, van de bijzondere wet, en van de artikelen 3 en 4 van de overeenkomst van
20 september 1991 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten. De
verschuldigde en opgeëiste intresten werden op de geplande vervaldagen betaald.
De ritme-intresten vloeien voort uit de verschillen tussen de vaste maandelijkse betalingen
van de Staat aan de gedefedereerde entiteiten165 en de variabele maandelijkse fiscale ontvangsten die de Staat in 2010 werkelijk inde. De ritme-intresten moesten worden betaald
tegen 29 juli 2011. Ze beliepen 791.883,09 euro te betalen door de gedefedereerde entiteiten
en 92.820,85 euro te betalen door de federale Staat.
De saldi-intresten zijn de intresten die ontstaan door het verschil tussen de vermoedelijke
bedragen 2010 berekend bij de financiewet voor het begrotingsjaar 2011 en de definitieve
bedragen 2010 berekend naar aanleiding van de rijksmiddelenbegroting 2011. Die door de
Staat166 te betalen saldi-intresten beliepen 1.380.514,86 euro167, terwijl de notificering van
20 juni 2011 ze vastlegde op 1.380,49 euro. De administratie had bij de berekening van de
intresten per vergissing de basisbedragen door duizend gedeeld.
1.3.2 Ritme-intresten en saldi-intresten voor de voorgaande jaren
Het Rekenhof had in zijn 168e Boek 168 onderstreept dat de ontvangsten die bij de berekening
van de in 2010 te betalen ritme-intresten werden gebruikt, niet correct waren. Dat leidde
tot een verschil in het nadeel van de Staat van 168.585,85 euro. Deze toestand werd niet
rechtgezet. Onderstaande tabel 3 vat de bedragen samen die nog verschuldigd zijn voor de
saldi-intresten en de ritme-intresten van de voorgaande jaren (2006, 2007, 2008 en 2009).
Tabel 3 –Samenvatting van de nog te betalen intresten die verschuldigd zijn voor de jaren 2006,
2007, 2008 en 2009 (in euro)
Debiteuren

Saldi-intresten

Ritme-intresten

Totaal

A) Door het Rekenhof vastgestelde bedragen
Vlaamse Gemeenschap

1.497.115,40

-13.148,18

1.483.967,22

Franse Gemeenschap

808.552,91

126.591,56

935.144,47

Waals Gewest

266.069,99

3.028,10

269.098,09

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

156.686,82

-22.648,12

134.038,70

2.728.425,12

93.823,36

2.822.248,48

833.305,93

833.305,93

Totaal

B) Saldo van de in de notificaties vastgestelde bedragen
Vlaamse Gemeenschap
Franse Gemeenschap

0

165 Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
166 Te betalen vanaf de maand die volgt op de publicatie van de aangepaste begroting, dus juli 2011. De wet van
30 mei 2011 houdende rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 werd op 15 juni 2011 in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd.
167 De saldi-intresten per gedefedereerde entiteit zijn in detail weergegeven in tabel B7 in Volume II van het Boek.
168 Rekenhof, 168e Boek, Volume I, p.52 tot 53. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Debiteuren
Waals Gewest

Saldi-intresten

Ritme-intresten

-0,02

Totaal
-0,02

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

8.738,77

0

8.738,77

Totaal

8.738,75

833.305,93

842.044,68

1.497.115,40

-13.148,18

1.483.967,22

Franse Gemeenschap

808.552,91

-706.714,37

101.838,54

Waals Gewest

266.070,01

3.028,10

269.098,11

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

147.948,05

-22.648,12

125.299,93

2.719.686,37

-739.482,57

1.980.203,80

C) Verschil (A) – (B)
Vlaamse Gemeenschap

Totaal

Bron: tabel van het Rekenhof opgesteld op basis van gegevens van de FOD Financiën.
Er zou een opvolging moeten komen van de verschuldigde of te ontvangsten intresten zowel op het niveau van de vastgestelde rechten als op dat van de aanzuivering ervan.
1.4
Door de Staat in 2011 geïnde en gestorte gewestbelastingen
De onderstaande tabel vermeldt de bedragen die in 2011 werden gestort als gewestbelastingen op basis van de wetgeving die in elk van de gewesten van kracht is. De ontvangsten
2011 van die belastingen bedroegen 6.769 miljoen euro. 6.889 miljoen euro werd in 2011 uitbetaald169, namelijk 3.566 miljoen euro aan het Vlaams Gewest, 2.183 miljoen euro aan het
Waals Gewest en 1.140 miljoen euro aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

169 Krachtens artikel 54 van de bijzondere financieringswet wordt de gewestbelastingen aan de bestemmeling ervan
gestort op het einde van de maand die volgt op de inning ervan. De in 2011 uitgevoerde betalingen vertegenwoordigen dus de ontvangsten van de gewestbelastingen van december 2010 tot november 2011.
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Tabel 4 – I n 2011 gestorte gewestbelastingen (in duizend euro) 170 171 172
Vlaams
Gewest

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest

Waals
Gewest

Belasting op spelen en weddenschappen170

21.190

0

23.265

Belasting op automatische
ontspanningstoestellen170

31.152

0

8.227

106

52

137

1.170.770

596.936

352.191

-12

30.185

19.547

2.204.053

981.073

555.113

Verkeersbelasting op autovoertuigen

93.045

420.276

131.275

Belasting op inverkeerstelling

19.432

107.147

47.008

Eurovignet

25.928

47.057

3.335

3.565.665

2.182.726

1.140.097

Openingsbelasting op de slijterijen van
gegiste dranken170
Successierechten en rechten van overgang
bij overlijden
Onroerende voorheffing 171
Registratierechten

Totaal

172

Bron: tabel van het Rekenhof op basis van de gegevens van de FOD Budget en Beheerscontrole
Deze bedragen omvatten de gewestbelastingen, de nalatigheidsintresten (betaald door de
belastingplichtigen) en de moratoire intresten (betaald door de administratie), de fiscale
boetes en de terugbetalingen van boetes.
Die intresten en boetes, per gewest en per belasting, worden in detail belicht in tabel B.2 in
Volume II van dit Boek.

2

Overgedragen ontvangsten voor de alternatieve financiering van de
sociale zekerheid en de geneeskundige verzorging

Verschillende wetten kennen fiscale ontvangsten toe aan de alternatieve financiering van de
sociale zekerheid. Voor 2011 werd in totaal 16.470,9 miljoen euro toegewezen. In 2011 werd
daarvoor 16.901,2 miljoen euro betaald, waarvan 700 miljoen euro achterstallen. De RSZ,
het RIZIV en het RSVZ zijn de voornaamste begunstigden van deze toegewezen middelen.

170 In uitvoering van artikel 13 van het programmadecreet van 18 december 2008 inzake de Waalse fiscaliteit worden
de belasting op spelen en weddenschappen, de belasting op automatische ontspanningstoestellen en de openingsbelasting op slijterijen van gegiste dranken vanaf 1 januari 2010 geïnd door het Waals Gewest.
171 De beslissing van het Vlaams Gewest dat de Vlaamse regering sinds het aanslagjaar 1999 inzake de onroerende
voorheffing zelf voor de dienst van de belasting instaat, verklaart waarom de hiervoor overgedragen ontvangsten
maand na maand afnemen en dat er nu de terugbetaling van voordien ten onrechte geïnde belastingen op wordt
aangerekend.
172 Registratierechten:
1° op de overdrachten ten bezwarende titel van onroerende goederen;
2° a) op de vestiging van een hypotheek,
b) op de verdeling van onroerende goederen, de afstanden onder bezwarende titel van onverdeelde delen en
de omzettingen bedoeld in de artikelen 745quater en 745quinquies van het Burgerlijk Wetboek;
3° op schenkingen.
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In tabel B.4 van Volume II van dit Boek worden die toewijzingen en betalingen in detail per
begunstigde instelling weergegeven.

3

Naar de Europese Unie overgedragen ontvangsten

De begroting van de Europese Unie wordt gefinancierd volgens het stelsel van de eigen middelen173.
Deze eigen middelen bestaan uit de volgende vier bronnen:
• de douanerechten;
• de landbouwrechten en de heffingen op de productie van suiker, isoglucose en insulinestroop;
• een fractie van de btw-opbrengst geïnd door de lidstaten;
• de BNI-bijdrage.
De lidstaten stellen de eigen middelen ter beschikking op een rekening van de Europese
Commissie bij de nationale centrale banken.
De douane- en de landbouwrechten zijn invoerrechten die worden geheven op de uit derde landen ingevoerde producten. Zij worden geïnd door de Administratie der Douane en
Accijnzen. De heffingen op de productie van suiker, isoglucose en insulinestroop worden
geïnd bij de producenten binnen de Unie. Voor België gebeurt die inning via het Belgisch
Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)174.
De invoerrechten worden aan de Europese Unie doorgestort op nettobasis, d.w.z. dat de lidstaten, die verantwoordelijk zijn voor de inning, de inningskosten vooraf in mindering brengen van de sommen die ze overdragen aan de Europese Unie. Het totaal van de inningskosten bedraagt 25 % van het brutobedrag van de invoerrechten175. Voor de douanerechten in
het kader van het Centralised customs clearance-systeem moeten die inningskosten worden
verdeeld tussen de douaneautoriteiten van de plaats van aangifte en de douaneautoriteiten
van de plaats van aanbreng van de goederen. In maart 2009 hebben de lidstaten namelijk
een overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking ondertekend176, die uitvoering gaf
aan artikel 106 van het gemoderniseerde douanewetboek.
In 2011 werd 514,5 miljoen euro doorgeboekt naar de rijksmiddelen 177 voor wat het gedeelte
voor de Staat betreft en werd 12,8 miljoen euro overgemaakt aan buitenlandse douaneautoriteiten.

173 Besluit van de Raad van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen
(2007/436/EEG, Euratom).
174 Het BIRB is een instelling van openbaar nut, categorie B.
175 	Artikel 2, lid 3, van het hierboven vermelde besluit van de Raad van 7 juni 2007.
176 Overeenkomst van 10 maart 2009 inzake gecentraliseerde vrijmaking, betreffende de toewijzing van de nationale
inningskosten die worden ingehouden wanneer de traditionele eigen middelen ter beschikking van de EU-begroting worden gesteld (Pb. C. 92, 21 april 2009, p.1).
177 	Titel I – sectie II – hoofdstuk 18 § 1 – art. 16.13.01.
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De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van de aan de Europese Unie overgedragen
ontvangsten, achtereenvolgens de invoerrechten (inclusief de inningskosten), de btw-opbrengst en de heffingen op suiker, isoglucose en insulinestroop.
Daarnaast vermeldt de tabel eveneens de Belgische BNI-bijdrage aan de Europese Unie. Die
bijdrage is geen overdracht van door de Staat gerealiseerde ontvangsten, maar is een begrotingsuitgave die wordt ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting 178. Deze bijdrage is
een sluitpost in die zin dat zij wordt berekend als het verschil tussen de totaal door België
verschuldigde financieringsbijdrage en de overige eigen middelen. Voor het begrotingsjaar
2011 werd zij vastgesteld op 2.860,4 miljoen euro179.
Tabel 5 – Overgedragen ontvangsten aan de Europese Unie, inclusief de inningskosten voor de Staat
(in miljoen euro)
Financieringsbron
Invoerrechten

2010

2011
1.973,5

2.097,9

433,5

447,1

8,2

8,8

Subtotaal

2.415,2

2.553,8

BNI-bijbrage

2.753,1

2.860,4

Totaal

5.168,3

5.414,2

BTW
Heffingen op suiker, isoglucose en insulinestroop

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof

178 	Vanaf het begrotingsjaar 1996 worden hiervoor kredieten ingeschreven op de basisallocatie 52 40 10 35 10 10 van
de algemene uitgavenbegroting “Bijdrage van België in de vierde middelenbron (de BNP-bijdrage) van de Europese
Unie”.
179 Over het algemeen worden de BNI-bijdragen van de lidstaten na afloop van een begrotingsjaar nog aangepast. In
2011 ontving de Staat de teruggave van 227,1 miljoen euro na een herberekening van de Belgische BNI-bijdrage,
12,1 miljoen euro voor de Britse korting en 2,0 miljoen euro voor de forfaitaire betalingen aan Nederland en Zweden. De Britse korting en de forfaitaire betalingen aan Nederland en Zweden zijn correctiemechanismen die gebaseerd zijn op beginselen die werden overeengekomen tijdens de Europese Raad van Fontainebleau in 1984.

evolutie van de staats- en overheidsschuld

Evolutie van de staatsschuld en
de overheidsschuld

In 2011 bedroegen de brutofinancieringsbehoeften van de Staat 50,42 miljard euro. Om die
behoeften te financieren, heeft de Staat voor 49,50 miljard euro aan langetermijneffecten uitgegeven.
Tussen 31 december 2010 en 31 december 2011 steeg de brutostaatsschuld met 22,23 miljard
euro. Op het einde van het jaar bedroeg ze 363,84 miljard euro. De intrestlasten van de staatsschuld in termen van vastgestelde rechten (gelopen intresten) bedroegen in 2011 12,08 miljard
euro. De geconsolideerde bruto-overheidsschuld (361,73 miljard euro), uitgedrukt in procent
van het BBP, steeg in die periode met 2,3 procentpunt tot 97,8 % op 31 december 2011.

1

Inleiding

De brutofinancieringsbehoefte van de Staat wordt hier gedefinieerd als alle uitgaven die
gefinancierd werden door leningen in 2011. Onder de evolutie van de staatsschuld wordt de
schommeling tussen 31 december 2010 en 31 december 2011 verstaan van de bedragen die in
de toestand van de staatsschuld zijn opgenomen.
Hoewel beide concepten met elkaar verbonden zijn, moeten ze afzonderlijk worden geanalyseerd omdat uiteenlopende factoren aan de basis kunnen liggen van hun evolutie.
Zo heeft de terugbetaling van een op vervaldag gekomen lening die gefinancierd wordt met
een nieuwe lening, een impact op de financieringsbehoefte maar niet op het bedrag van de
schuld. Dat laatste blijft immers stabiel aangezien er een nieuwe lening in de plaats komt
van de op vervaldag gekomen lening.
De overname van een schuld, daarentegen, doet het bedrag van de staatsschuld toenemen
maar heeft geen impact op de financieringsbehoefte. De overname van een schuld zou zich
pas kunnen laten voelen op het niveau van de financieringsbehoefte op het moment dat de
leningen in verband met die schuld worden terugbetaald.
Het begrotingstekort heeft dan weer een invloed op zowel de financieringsbehoefte als de
evolutie van de schuld.

2

Financieringsbehoeften en –middelen

2.1
Brutofinancieringsbehoeften
Zoals tabel 1 hierna toont, bedroeg de brutofinancieringsbehoefte van de Staat 50,42 miljard euro in 2011.
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Tabel 1 – F inancieringsbehoeften van de Staat voor 2011 (in miljard euro) 180 181
Financieringsbehoeften
Netto te financieren saldo

50,42
18,87

180

Terugbetaling van langetermijnleningen die in 2011 op vervaldag kwamen

181

24,07

Vervroegde terugkoop van effecten die vanaf 2012 op vervaldag komen

7,12

Andere

0,36

Bron: FOD Financiën
Het netto te financieren saldo bestaat uit het begrotingssaldo op kasbasis en de schatkistverrichtingen. Schatkistverrichtingen zijn verrichtingen die financiële stromen teweegbrengen die niet in de begroting worden opgenomen. Deze omvatten:
•

•
•
•

derdengeldenverrichtingen: dat zijn verrichtingen met fondsen die de Schatkist int voor
rekening van 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 de verrichtingen met de Europese Unie;
uitgifteverschillen: die vloeien voort uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de uitgegeven leningen;
delgingsverschillen: dat zijn voornamelijk premies die de Schatkist betaalt bij de terugkoop van lineaire obligaties op de secundaire markt;
kasverrichtingen: die omvatten onder meer de schommeling van de kasgelden van de
verschillende rekenplichtigen met rekeningen bij De Post.

Het schema van de terugbetalingen kon worden uitgevlakt door de vervroegde terugkoop
van effecten voor 7,12 miljard euro (exclusief terugkooppremies, die in het netto te financieren saldo werden verrekend). Die effecten werden ofwel onmiddellijk afgelost, ofwel bewaard in portefeuille.
2.2
Financieringsmiddelen
Om de brutofinancieringsbehoeften te lenigen, heeft de Staat voor 49,50 miljard euro aan
langetermijneffecten uitgegeven.
Meer dan 80 % van de langetermijneffecten die in 2011 werden uitgegeven, waren lineaire
obligaties (OLO’s).

180 Dit bedrag omvat tevens de participatie in Dexia Bank België (momenteel Belfius) en de steun aan Griekenland in
het kader van het eerste reddingsplan ten belope van 5,2 miljard euro. Dit bedrag heeft weliswaar het kassaldo van
de federale overheid mede beïnvloed, maar werd niet opgenomen in het vorderingensaldo van de federale overheid, dat aan de ESR-criteria is onderworpen.
181 Er wordt geen rekening gehouden met de effecten die op 31 december 2010 in portefeuille zaten, omdat de terugkoop ervan gefinancierd werd in 2010.
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Naast de uitgifte van schatkistbons voor het Zilverfonds ter herfinanciering van oude
schatkistbons die hun vervaldag hadden bereikt, heeft de Staat ook Euro Medium Term Notes (EMTN) en Duitse Schuldscheine182 uitgegeven om de investeerdersbasis te diversifiëren.
De verschillende uitgiftes van staatsbons hebben 6,03 miljard euro opgebracht, waarvan
5,7 miljard euro werd opgehaald bij de laatste uitgifte in 2011 183. In 2010 brachten de staatsbons slechts 229,4 miljoen euro op.
Tabel 2 laat zien dat de financieringsbehoeften van de Staat 0,92 miljard euro hoger lagen
dan de uitgegeven langetermijneffecten. Het verschil wordt verklaard door wijzigingen in
de uitstaande bedragen van de kortetermijnschuld en van de beheersverrichtingen.
De staatsschuld op korte termijn bestaat hoofdzakelijk uit schatkistcertificaten op drie, zes
en twaalf maanden. Deze schatkistcertificaten worden tweemaal per maand uitgegeven via
een aanbesteding. In 2011 heeft de Schatkist voor in totaal 71,4 miljard euro schatkistcertificaten aanbesteed. Dit was een gemiddelde van 3,0 miljard euro per aanbesteding.
Tabel 2 – Financieringsmiddelen van de Staat voor 2011 (in miljard euro)
Financieringsmiddelen
Lineaire obligaties (OLO’s)

Bedrag
40,93

Schatkistbons-Zilverfonds (ter herfinanciering van oude bons)

1,53

EMTN / Duitse Schuldscheine

1,01

Staatsbons

6,03

Totaal langetermijneffecten
Verschil tussen de financieringsbehoeften en de uitgegeven langetermijneffecten, verklaard door:

49,50
0,92

1. de nettoverandering van de kortetermijnschuld in vreemde munten

-0,14

2. de verandering van het uitstaand bedrag aan schatkistcertificaten (kortetermijnschuld in euro)

-5,31

3. de nettoverandering van de andere kortetermijnschuld en de toename van
de beheersverrichtingen

+6,37

Bron: FOD Financiën

182 	Een Schuldschein is een leningsovereenkomst, geen effect, waarbij de ontlener zich ertoe verbindt de lener een
bepaalde som op een bepaalde datum terug te betalen tegen een bepaalde vergoeding en waarbij onder Duits
recht een boekhoudkundige regeling geldt die het de belegger mogelijk maakt deze schuldvordering te boeken
zonder regelmatige herwaardering van de waarde ervan (geen “marked to market”-waardering) en dus zonder de
volatiliteit die daarmee gepaard gaat.
183 	Verschillende factoren verklaren het succes van de laatste uitgifte van staatsbons in 2011. In de eerste plaats was
er de coupon die werd aangeboden. In de tweede plaats was er de oproep van de eerste minister via de media om
in te tekenen op de staatsbons op een ogenblik dat de OLO-intrestvoeten op de markten tijdelijk in de lift zaten.
Daarnaast was er ook het feit dat de intrest op deze staatsbons aantrekkelijker was dan deze van de concurrentie
voor gelijkaardige beleggingsproducten. Een laatste factor was het spaarvermogen van de Belgen.
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2.3
Beheersverrichtingen
De beheersverrichtingen omvatten de beleggingen op de interbankenmarkt, de kredietverleningen aan overheidsbesturen zoals de RSZ en de aankopen van effecten die in portefeuille worden gehouden, onder meer in het kader van de eindejaarsverrichtingen. Het
principe van de eindejaarsverrichtingen bestaat erin tijdelijke kasoverschotten op het einde
van het jaar aan te wenden om eind december effecten aan te kopen, die in mindering kunnen worden gebracht van de geconsolideerde overheidsschuld, met de bedoeling deze later
opnieuw te verkopen. Op die manier kunnen de tijdelijke kasoverschotten worden gebruikt
om de geconsolideerde overheidsschuld (zie punt 4) tijdelijk te laten dalen. De beheersverrichtingen namen in 2011 met in totaal 2,62 miljard euro toe ten opzichte van 2010.

3

Evolutie van de staatsschuld

Het uitstaande bedrag van de staatsschuld bedroeg 363.844,4 miljoen euro op 31 december 2011, wat neerkwam op een stijging met 22.236,2 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2010.
Tabel 3 – E
 volutie van de staatsschuld in 2011 (in miljoen euro)
Stijging van de door de Staat uitgegeven of overgenomen schuld
Netto te financieren saldo
Toename van de beheersverrichtingen
Gekapitaliseerde intresten

+ 22.269,2
+ 18.867,8
+ 2.624,1
+ 759,9

Wisselverschillen

+ 21,3

Schuldovername

0,0

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

- 3,9
- 33,0
+ 22.236,2

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
Het uitstaande bedrag van de staatsschuld bestaat uit de door de Staat uitgegeven of overgenomen schuld (363.462,4 miljoen euro) en de schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in
de financiële lasten ( 382 miljoen euro).
De schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten is de vroegere gedebudgetteerde schuld. Het gaat om leningen uitgegeven door openbare instellingen184, waarvoor
de Staat zich ertoe verbonden heeft de intresten en de terugbetalingen van het kapitaal op
zich te nemen.
Het Zilverfonds heeft de middelen die de regering had toegewezen, geïnvesteerd in speciaal
daarvoor gecreëerde schatkistbons van het nulcoupontype. Die worden door de Schatkist
uitgegeven op lange termijn. Ze genereren intrest die telkens wordt gekapitaliseerd en in

184 	In 2011 ging het meer in het bijzonder om leningen van de Regie der Gebouwen, een reeks leningen van lokale
besturen inzake openbare werken en volksgezondheid en leningen van de Nationale Delcrederedienst en van de
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.
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één keer zal worden uitbetaald op de eindvervaldag van de lening.
De staatsschuld omvat ook leningen in vreemde munten, waarvan de waarde in euro kan
schommelen naargelang van de wisselkoersen. De schuld in Zwitserse frank leidde tot een
wisselverlies van 21,3 miljoen euro.
De schuld van bepaalde instellingen waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten is gedaald met 33 miljoen euro. Het gaat om leningen die in 2011 op hun vervaldag kwamen en die werden terugbetaald ten laste van begrotingskredieten.

4

Intrestlasten van de staatsschuld

De intrestlasten van de staatsschuld in termen van vastgestelde rechten (de gelopen intresten), inclusief de intresten op de beleggingen van het Zilverfonds, bedroegen in
2011 12.082 miljoen euro, terwijl ze voor dat jaar waren begroot op 12.215 miljoen euro.
Op 31 december 2011 bedroeg de impliciete rente of de gewogen gemiddelde financiële
kost185 van de uitstaande instrumenten van de staatsschuld 3,8 %.
Onderstaande grafiek geeft het verloop weer van de gemiddelde intrestvoeten op drie
maanden en op tien jaar voor de uitgegeven staatsschuldeffecten in 2011.
Verloop van de gemiddelde intrestvoeten op drie maanden en tien jaar in 2011 (in %)
Verloop van de gemiddelde intrestvoeten op drie maanden en tien jaar in 2011 (in %)
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Nationale
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185 Bron: Agentschap van de Schuld. Het ging om de gewogen gemiddelde actuariële kostprijs van alle op 31 december 2011 uitstaande schuldinstrumenten in euro.
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De tijdelijke verhoging van de intrestvoeten in november 2011, die uit dit verloop blijkt, had
slechts een zeer geringe impact op de intrestlasten in termen van vastgestelde rechten voor
2011.

5

Geconsolideerde bruto-overheidsschuld

De Europese Verordening 479/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing
van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol
betreffende de procedure bij buitensporige tekorten, definieert de overheidsschuld als de
nominale waarde van alle aan het einde van het jaar uitstaande brutoverplichtingen van de
sector “overheid”, met uitzondering van de verplichtingen waarvan de corresponderende
financiële activa door de sector “overheid” worden aangehouden.
De sector “overheid” is onderverdeeld in vier subsectoren: de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten, de lokale overheden en de sociale zekerheid.
Op 31 december 2011 bedroeg die schuld 361.735 miljoen euro, dat is 21.433 miljoen euro
meer dan op 31 december 2010.
Uitgedrukt in procent van het BBP, is de geconsolideerde bruto-overheidsschuld met
2,3 procentpunt gestegen tot 97,8 % op 31 december 2011. Hiermee overschreed België
de verwachtingen van het stabiliteitsprogramma 2011-2014, waarin de schuldgraad voor
2011 werd geraamd op 97,5 %186. Deze toename van de schuldratio in 2011 is vooral toe te
schrijven aan de zogenaamde exogene factoren, d.w.z. factoren die een invloed hebben
op de overheidsschuld, maar niet op het vorderingensaldo van de overheid187. Het ging in
2011 in hoofdzaak om:
•
•
•
•

de overname van Dexia Bank België (het huidige Belfius);
de bilaterale leningen aan Griekenland krachtens het eerste reddingsplan;
de kasoverschotten als gevolg van de succesrijke uitgifte van staatsbons eind 2011 188;
de via de EFSF met staatswaarborg toegekende leningen aan Ierland en Portugal, die
volgens de regels van Eurostat in de overheidsschuld van de aan de EFSF deelnemende
landen moesten worden verrekend.

186 Stabiliteitsprogramma van België (2011-2014), p. 43.
187 Voor de precieze impact van de euro- en financiële crisis op de schuld wordt verwezen naar het artikel over de impact van de steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis en om de financiële stabiliteit van de eurozone
te vrijwaren verderop in dit hoofdstuk.
188 Voor zover zij niet werden aangewend voor de terugkoop van overheidseffecten, maakten de kasoverschotten op
het einde van het jaar het voorwerp uit van plaatsingen. Op 31 december 2011 werd op deze wijze 1,5 miljard euro
geplaatst tegenover 0,5 miljard euro op 31 december 2010. Deze plaatsingen gingen weliswaar gepaard met een
tijdelijke toename van de brutoschuld, maar in de mate dat de beschikbare kasgelden de behoefte aan nieuwe
schulduitgiften verminderden, gaven zij vervolgens aanleiding tot een afname van deze schuld.
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Tabel 4 – Geconsolideerde schuld in 2011 (in miljoen euro) 189 190
2007

2008

2009

2010

2011

264.978

290.708

299.235

310.810

331.618

Gemeenschappen en gewesten

12.346

13.735

20.944

22.914

24.228

Lokale overheid

16.861

16.445

16.217

17.627

18.217

0

0

1.047

1.579

2.165

-12.080

-11.690

-11.256

-12.627

-14.492

282.106

309.198

326.186

340.302

361.735

84,0

89,3

95,7

95,5

97,8

Federale overheid

189

Sociale Zekerheid
Intersectorale consolidatie

190

Totaal
Schuld in % van het BBP
Bron: Nationale Bank van België

De bijdrage van de staatsschuld, in de betekenis van de door de federale Schatkist uitgegeven of overgenomen schuld, aan de geconsolideerde overheidsschuld, bedroeg in
2011 353.337 miljoen euro, zoals uit tabel 5 blijkt. Het bedrag van deze bijdrage is hoger dan
het bedrag van de geconsolideerde schuld van de federale overheid (331.618 miljoen euro),
omdat bij de berekening van deze bijdrage een deel van de intrasectorale consolidatie binnen de subsector "federale overheid" niet in rekening is gebracht. De belangrijkste componenten van de intrasectorale consolidatie die bij deze berekening buiten beschouwing werden gelaten, betroffen de beleggingen van het Zilverfonds in schatkistbons (18.388 miljoen
euro), alsook de belegde middelen van de Deposito- en Consignatiekas (2.312 miljoen euro)
en die van de andere federale instellingen die zijn onderworpen aan het consolidatie-kb van
15 juli 1997 (1.874 miljoen euro).
Tabel 5 – Bijdrage van de staatsschuld aan de geconsolideerde overheidsschuld in 2011 (in miljoen
euro)
Door de Schatkist uitgegeven of overgenomen schuld
Correctie voor de overgang van verdisconteerde waarde naar nominale waarde
Aangekochte overheidseffecten in portefeuille
Kredietverleningen van de Schatkist aan entiteiten behorend tot de overheidssector
Bijdrage van de Schatkist aan de geconsolideerde overheidsschuld

363.462,4
+ 5.704,3
- 13.049,0
- 2.780,7
353.337,0

Bron: FOD Financiën

189 De overgang van de schuld van de federale Schatkist naar de geconsolideerde schuld van de federale overheid
wordt uitgelegd in de statistische bijlagen van het Jaarverslag van de Nationale Bank van België over de economische en financiële ontwikkeling voor het jaar 2011 (Tabel 18 – Geconsolideerde brutoschuld van de overheid,
p. 152). De geconsolideerde schuld wordt opgemaakt volgens de methodologie van het Instituut voor Nationale
Rekeningen, dat is ondergebracht bij de Nationale Bank van België, en wordt vervolgens voorgelegd aan Eurostat
(het statistisch bureau van de Europese Commissie).
190 Deze intersectorale consolidatie stemt overeen met de financiële activa van de verschillende subsectoren waarvan
de tegenhanger bestaat uit een schuld van een andere subsector van de overheid.
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6

Door Europa gevraagde afbouw van schuldgraad

Met het oog op het vaststellen van aanzienlijke tekortkomingen ziet de Europese Commissie niet enkel toe op de evolutie van de begrotingssituatie, maar ook op de omvang van de
overheidsschuld. Het criterium hiervoor is dat de verhouding tussen de overheidsschuld
en het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen (de schuldgraad) de referentiewaarde van 60 % niet mag overschrijden191. De Six Pack-regelgeving of het versterkte
Stabiliteits- en Groeipact dat sinds 13 december 2011 van kracht is binnen de lidstaten van
de Europese Unie, heeft ook gevolgen voor het door de lidstaten na te leven criterium van
hun schuldgraad.
Wanneer de verhouding tussen de overheidsschuld en het bbp de referentiewaarde van
60 % overschrijdt, moet de lidstaat zijn schuldratio terugdringen. De minimumvereisten
hiervoor zijn vastgelegd in de Verordening (EU) nr. 1177/2011 van de Raad van 8 november 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten.
De beoordeling van de schuldafbouw houdt voortaan onder meer rekening met:
• de evaluatie van de schuldafbouw tijdens de voorafgaande drie jaren;
• de prognoses inzake schuldafbouw tijdens de volgende drie jaren.
De schuldratio wordt geacht in voldoende mate af te nemen en de referentiewaarde in een
bevredigend tempo te benaderen, indien het verschil ten opzichte van de referentiewaarde
in de loop van de voorafgaande drie jaren met gemiddeld een twintigste per jaar als benchmark is verminderd. Dit gemiddelde wordt berekend op basis van de evolutie in de loop van
de laatste drie jaren waarvoor de gegevens beschikbaar zijn 192.
Het schuldcriterium wordt ook geacht te zijn vervuld, indien de budgettaire prognoses van
de Commissie erop wijzen dat de vereiste vermindering van het verschil ten opzichte van de
referentiewaarde zich zal voordoen tijdens de periode van drie jaren waartoe de twee jaren
behoren die volgen op het laatste jaar waarvoor de gegevens beschikbaar zijn.
Om deze nieuwe regelgeving te verduidelijken, heeft het Rekenhof ze in onderstaande tekst
toegepast op 2011, vertrekkend van de schuldgraad op 31 december 2010 waarvan de gegevens bekend zijn en rekening houdend met de meest recente prognoses van de Europese
Commissie over de verdere evolutie van de schuldgraad193.

191 Artikel 1 van het protocol (nr. 12) betreffende de procedure bij buitensporige tekorten.
192 Dit overeenkomstig artikel 126, lid 2, onder b), Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.
193 De Europese Commissie raamt de evolutie van de schuldgraad voor 2012 en 2013 op respectievelijk 99,9 % en
100,5 % van het bbp, European Economic Forecast, herfst 2012, p. 51.
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Tabel 6 –	Evaluatie van de vermindering van de schuldgraad op het einde van 2011 (op basis van de
gerealiseerde schuldgraden van 2008 tot 2010)
Jaar

Schuldgraad

Verschil met de referentiewaarde

2008

89,3

29,3

2009

95,7

35,7

2010

95,5

35,5

2011

97,8

37,8

Bron: Nationale Bank van België
De na te streven benchmarkschuldgraad voor 2011 bedroeg op basis van de formule gebruikt door de Europese Commissie onder de nieuwe regelgeving 194 en rekening houdend
met de schuldgraden in de periode 2008-2010, 90,4 % van het bbp. Dat is beduidend lager
dan de gerealiseerde schuldgraad van 97,8 % van het bbp in 2011.
Tabel 7 – Evaluatie van de vermindering van de schuldgraad op het einde van 2011 (volgende drie
jaren)
Jaar

Schuldgraad

Verschil met de referentiewaarde

2010

95,5

35,5

2011

97,8

37,8

2012

99,9

39,9

2013

100,5

40,5

Bron: Herfstprognoses 2012 van de Europese Commissie
De na te streven benchmarkschuldgraad voor 2013 bedraagt op basis van de formule en
rekening houdend met de schuldgraden in de periode 2010-2012, 94,2 % van het bbp. Ook
die ligt beduidend lager dan de geraamde schuldgraad van 100,5 % van het bbp voor 2013.
Voor de evaluatie van de schuldafbouw zijn er echter nog twee elementen waarmee rekening moet worden gehouden195:
• Enerzijds wordt de impact van de conjunctuur op het tempo van de schuldvermindering
meegerekend.
• Anderzijds wordt voor een lidstaat waartegen op 8 november 2011 een procedure bij
buitensporige tekorten loopt, zoals in het geval van België196, een overgangsperiode ingesteld om die lidstaat in de gelegenheid te stellen zijn beleid aan te passen aan de cijfermatige benchmark voor de schuldvermindering. Het schuldcriterium wordt dan geacht
te zijn vervuld, wanneer de betrokken lidstaat, naar het oordeel van de Raad in zijn

194 	European Commission, Code of Conduct, Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and
Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes, 24 January 2012, p. 8-9, zie:
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf
195 	Eveneens volgens artikel 1 van de Verordening (EU) nr. 1177/2011 van de Raad van 8 november 2011.
196 De Raad van de Europese Unie stelde op 2 december 2009 vast dat er voor België een buitensporig tekort bestaat.
Ook voor vele andere lidstaten werd een buitensporig tekort vastgesteld.
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advies over het stabiliteits- of het convergentieprogramma van die lidstaat, voldoende
vooruitgang in de richting van de naleving van het schuldcriterium maakt197.
Indien de Raad van oordeel is dat onvoldoende vooruitgang wordt geboekt, zal de Commissie overeenkomstig artikel 126, lid 3, VWEU198 een verslag opstellen dat rekening houdt
met een reeks relevante factoren, alvorens een buitensporig tekort op basis van het schuldcriterium vast te stellen. Deze relevante factoren zijn: de ontwikkelingen op middellange
termijn van de economische toestand, de budgettaire positie en het behoud van de overheidsschuld op een verdedigbaar niveau199.
Daarnaast houdt de Commissie ook terdege rekening met andere factoren die voor het behalen van het schuldcriterium relevant zijn. In dit verband gaat bijzondere aandacht uit
naar financiële bijdragen ter bevordering van de internationale solidariteit en ter verwezenlijking van de beleidsdoelen van de Unie, de schuld als gevolg van bilaterale en multilaterale steun tussen lidstaten in het kader van het waarborgen van de financiële stabiliteit, de
schuld in verband met financiële stabilisatieoperaties tijdens grote financiële crisissen en
de uitvoering van pensioenhervormingsprogramma’s.
De Raad evalueerde in 2012 het stabiliteitsprogramma van België voor de periode 2012-2015.
De Raad merkte daarbij op dat volgens het programma de overheidsschuld, die met 97,8 %
van het bbp in 2011 nog steeds ver boven de drempel van 60 % ligt, zich zou stabiliseren en
vervolgens zou afnemen tot 92,3 % in 2015. Dat zou betekenen dat voldoende vooruitgang
wordt geboekt bij het verwezenlijken van de benchmark van het stabiliteits- en groeipact
voor de schuldreductie200.

197 	Voor de beoordeling of een lidstaat voldoende vooruitgang boekt voor het schuldcriterium moet de Commissie
in de vooruitzichten opgenomen in het voorgelegde stabiliteitsprogramma een minimale lineaire afbouw van de
schuldgraad terugvinden die garandeert dat de schuldgraad aan het einde van de overgangsperiode aansluit bij de
vooropgestelde schuldgraad (debt rule). De hieraan verbonden meer technische aspecten worden uiteengezet op
p. 9 van de Code of Conduct waarvan eerder sprake.
198 Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU).
199 Hierbij wordt rekening gehouden met allerlei risicofactoren, waaronder de garanties verleend aan de financiële
sector alsook eventuele impliciete verplichtingen die met de vergrijzing en de particuliere schuld verband houden,
voor zover deze een potentiële verplichting voor de overheid kan inhouden.
200 Aanbeveling van de Raad van 10 juni 2012 over het nationaal hervormingsprogramma 2012 van België en met
advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma van België voor de periode 2012-2015, overweging nr. 10. Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat de Raad de begrotingsprognoses van het programma voor 2012 en
2013 aannemelijk en voor 2014 en 2015 optimistisch vindt. Bovendien wijst de Raad op de bijzonder grote impliciete verplichtingen wegens de aan de financiële sector verleende garanties.
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Op 1 augustus 2012 had de Staat participaties in zes financiële instellingen. Hij ontving daarvoor 205,2 miljoen euro aan dividenden voor het boekjaar 2011.
Begin 2012 schreef de Staat in op een lening die Vitrufin (het vroegere Ethias Finance) uitgaf
voor 81,6 miljoen euro.
Het uitstaande bedrag van de garanties die de Staat aan diverse financiële instellingen verleende, beliep 60,2 miljard euro op 1 augustus 2012. De Staat waarborgt ook bankdeposito’s,
tak-21-levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen voor
een maximum van 100.000 euro per persoon en per financiële instelling, per verzekeringsmaatschappij en per coöperatieve vennootschap.
De European Financial Stability Facility (EFSF) participeert voor maximaal 104,8 miljard euro
in de steunprogramma’s voor Griekenland, Ierland en Portugal. De EFSF neemt ook deel aan de
herstructurering van de Griekse schuld en aan de herkapitalisatie van de Griekse banksector
voor maximaal 83,5 miljard euro. Op 1 augustus 2012 had de EFSF voor die steunmaatregelen
118,7 miljard euro aan uitgiften gedaan.
Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is operationeel sinds het laatste trimester van
2012. België zal voor 3,47 % bijdragen, wat neerkomt op maximum 24,3 miljard euro.
Op 1 augustus 2012 was de Staat in totaal voor 26,4 miljard euro tussengekomen ten voordele
van bepaalde financiële instellingen en van de eurozone. De ontvangsten in verband met die
tussenkomsten bedroegen 11,8 miljard euro.

1

Inleiding

Dit artikel is het vervolg op de artikelen die het Rekenhof sinds 2009 publiceert over de impact van de steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis en om de stabiliteit van
de eurozone te vrijwaren. Het vorige artikel verscheen in het 168e Boek van het Rekenhof201.
De financiële gegevens in dit artikel werden afgesloten op 1 augustus 2012, tenzij anders
vermeld.
Net als de vorige geeft dit artikel alle financiële stromen weer, zowel qua ontvangsten als
qua uitgaven, die voortvloeien uit de maatregelen ter ondersteuning van de financiële sector en de eurozone.
Het Rekenhof heeft de berekening gecontroleerd van de vergoedingen die de Staat ontving voor de waarborg die hij in 2011 heeft verleend aan Dexia nv en aan Dexia Crédit Local202. Het controleerde ook de berekening van de bijdragen die in 2012 werden gestort aan
het Bijzonder Beschermingsfonds en aan het Resolutiefonds. De vergoedingen die de Staat

201 Rekenhof, 168e Boek, Volume I, p. 167-184. Ter beschikking op www.rekenhof.be
202 Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen Dexia nv en Belfius (de vroegere Dexia Bank België). Dexia nv is
de moedermaatschappij van een Europese bankgroep die zijn activiteiten meer bepaald in Frankrijk ontplooit via
Dexia Crédit Local. De bank Belfius behoort sinds 2011 niet langer tot de Dexiagroep.
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ontvangt voor de andere waarborgen, werden onderzocht in het vorige artikel van het Rekenhof.
Het Rekenhof ging ook na of alle financiële stromen boekhoudkundig correct werden aangerekend.
Om de financiële stromen te identificeren die uit de diverse steunmaatregelen voortvloeien
en om de vergoedingen voor de waarborgen te controleren, heeft het Rekenhof zich gebaseerd op verantwoordingsstukken die de Schatkist heeft aangeleverd203. Om na te gaan
of de verrichtingen boekhoudkundig correct werden aangerekend, heeft het Rekenhof het
computersysteem Fedcom gebruikt.
Het eerste deel van dit artikel gaat over de participaties van de Staat in het kapitaal van bepaalde financiële instellingen, over de leningen aan financiële instellingen en de verleende
garanties. Het tweede deel gaat over de maatregelen ter ondersteuning van sommige landen uit de eurozone en het laatste vat de diverse financiële stromen die uit de tussenkomsten voortvloeien, samen.
In het kader van de tegensprekelijke procedure werd op 26 september 2012 een ontwerpartikel verzonden aan de eerste minister, de minister van Financiën, de minister van Begroting
en de voorzitter van de FOD Financiën. De eerste minister heeft geantwoord bij brief van
22 oktober 2012. Zijn commentaar is in dit artikel verwerkt.

2

Maatregelen in het kader van de financiële crisis

2.1
Participaties van de Staat in het kapitaal van financiële instellingen
Op 1 augustus 2012 had de Staat nog alle participaties in handen die hij tussen 2008 en
2011 verwierf via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

203 Het Rekenhof is niet vertrouwd met de controle van financiële instellingen en kan zich dus niet uitspreken over de
geldigheid van de gegevens die deze instellingen aan de FOD Financiën hebben bezorgd.
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Tabel 1 – Overzicht van de participaties van de Staat in een aantal financiële instellingen 204 205 206
Door de Staat
geïnvesteerde bedragen (in miljoen euro)
Dexia nv
Belfius
Fortis Bank

Participatie van de
Staat in het kapitaal op
1 augustus 2012

Aantal aandelen in
handen van de FPIM op
1 augustus 2012

1.000,0

5,73 %

111.698.999

4.000,0

100 %

359.412.616

2.356,1

25 %

120.810.289

BNP Paribas

7.166,4205

10,79 %

127.747.434

SPV Royal
Park
Investments

739,8

43,53 %

3.700.000

Vitrufin (het
vroegere
Ethias
Finance)206

500,0

25 %

500.001

204

Totaal

15.762,3

Bron: FOD Financiën
Om elke verwarring met de verzekeringsmaatschappij Ethias te vermijden, nam de holding
Ethias Finance in 2012 de naam Vitrufin aan. De aandeelhoudersstructuur bleef ongewijzigd en omvat de Staat (25 %), het Waals Gewest (25 %), de Vlaamse Gemeenschap (25 %)
en Ethias Gemeen Recht (25 %) dat de arbeidsongevallen van de openbare sector verzekert.
Vergoedingen
Voor het boekjaar 2011 stortte Fortis Bank in 2012 een dividend van 0,43 euro per aandeel
aan de Staat, wat neerkwam op 51,9 miljoen euro.
In 2012 stortte ook BNP Paribas een dividend van 1,20 euro per aandeel aan de Staat voor
het boekjaar 2011, wat neerkwam op 153,3 miljoen euro.
Dexia nv, Belfius, Royal Park Investments en Vitrufin hebben in 2012 geen dividend voor
het boekjaar 2011 gestort.
Ageas (de vroegere Fortisholding) heeft nog altijd een koopoptie op 121.218.054 aandelen
van BNP Paribas die in handen zijn van de Staat207.

204 Fortis Bank opereert onder de commerciële naam BNP Paribas Fortis en is voor 75 % in handen van BNP Paribas.
205 7.043,9 miljoen euro werd gefinancierd via leningen en 122,5 miljoen euro door de verkoop van aandelen die als
dividend waren ontvangen.
206 Vitrufin is een holding die 100 % van het kapitaal van de verzekeringsmaatschappij Ethias in handen heeft en 5 %
van het kapitaal van Dexia nv.
207 In het kader van de herstructurering van de Fortisgroep in april 2009 ontving de Staat 121.218.054 aandelen voor
zijn participatie in het kapitaal van BNP Paribas. De optie dekt dus alle aandelen die op dat moment waren ontvangen. De optie geldt niet voor de 6.529.380 aandelen die in oktober 2009 werden ontvangen voor de participatie
van de Staat in een kapitaalverhoging.
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Als Ageas die optie uitoefent, heeft de Staat de keuze:
•

ofwel verkoopt hij in samenspraak met BNP Paribas de aandelen op de markt en stort hij
aan Ageas het verschil tussen de verkoopprijs van de aandelen en 66,672 euro vermenigvuldigd met het aantal verkochte aandelen;

•

ofwel houdt hij de aandelen in portefeuille en stort hij aan Ageas het verschil tussen de
koers van het BNP Paribas-aandeel op het moment waarop de koopoptie wordt uitgeoefend, en 66,672 euro vermenigvuldigd met het aantal in portefeuille gehouden aandelen.

Het voordeel dat voortvloeit uit de uitoefening van de koopoptie zal aan de aandeelhouders
van Ageas worden teruggestort in de vorm van een dividend. De optie loopt tot 9 oktober 2016.
Tabel 2 – Aan de Staat uitgekeerde dividenden (in miljoen euro)
2008-2010

2011

2012
Ramingen op
1 augustus 2012

Dexia nv

Gerealiseerd op
1 augustus 2012

Bonusaandelen

Bonusaandelen

-

-

-

96,7

51,9

51,9

212,9

268,3

153,3

153,3

SPV Royal Park
Investments

-

-

-

-

Ethias

-

-

-

-

Totaal

212,9

365,0

205,2

205,2

Fortis Bank
BNP Paribas

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
2.2

Leningen door de Staat aan financiële instellingen

2.2.1 Kaupthing
In 2009 leende de Staat 160 miljoen euro aan het Groothertogdom Luxemburg om de herstructurering van de Kaupthing-bank mogelijk te maken.
Op 1 augustus 2012 was de Staat al voor 132,4 miljoen euro terugbetaald (d.i. nagenoeg 83 %)
en had hij 3,4 miljoen euro intrest ontvangen.
2.2.2 KBC
In ruil voor een lening van 3,5 miljard euro uit 2008 ontving de Staat (via de FPIM)
118.644.067 niet-overdraagbare effecten zonder eindvervaldag en zonder stemrecht voor de
prijs van 29,50 euro per effect. KBC betaalt enkel een intrest op die effecten als er een dividend wordt uitgekeerd op de gewone aandelen. In dat geval ontvangt de Staat het hoogste
bedrag: ofwel een coupon van 2,51 euro per effect, ofwel 125 % van het uitgekeerde dividend
op de gewone aandelen.
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De algemene aandeelhoudersvergadering van KBC heeft op 3 mei 2012 ingestemd met de
storting van een technisch dividend van 0,01 euro per gewoon aandeel voor het boekjaar
2011. Daardoor heeft de Staat in mei 2012 een intrest van 297,8 miljoen euro ontvangen208.
Voor de terugbetaling van die effecten kan KBC ervoor kiezen die effecten te allen tijde
terug te kopen tegen 44,25 euro per effect of aan de Staat te vragen de effecten om te zetten in gewone aandelen. Als KBC opteert voor de tweede keuze, is de Staat niet verplicht
deze omzetting te aanvaarden en kan hij vragen de effecten terug te betalen tegen een prijs
die zal afhangen van de datum waarop KBC de aanvraag tot omzetting indient en die zal
schommelen tussen 33,92 en 44,25 euro per effect. De bank beslist dus wanneer ze de Staat
zal terugbetalen.
Eind 2011 wou KBC 16.949.152 effecten zonder eindvervaldag omzetten in gewone aandelen.
Zoals in de overeenkomst was vastgelegd, kon de Staat met die omzetting instemmen of
vragen om de effecten zonder eindvervaldag terug te betalen tegen de prijs van 33,92 euro
(29,50 euro/effect + 15 % omzettingspremie). De Staat heeft voor de tweede mogelijkheid
geopteerd en ontving in januari 2012 575 miljoen euro209.
2.2.3 SPV Royal Park Investments
In het kader van de herstructurering van de Fortisgroep heeft de Staat in december
2008 5 miljard euro in deviezen gestort aan de FPIM, opdat deze die som zou kunnen lenen
aan het SPV Royal Park Investments. In 2009 werd beslist dat het SPV dit bedrag rechtstreeks met staatswaarborg zou lenen op de financiële markten. Tussen april 2009 en juni
2009 heeft de FPIM de deviezen en de geïnde intrest aan de Staat terugbetaald. Het wisselverlies op deze operatie bedroeg 356 miljoen euro.
2.2.4 Vitrufin (het vroegere Ethias Finance)
Op verzoek van de Europese Commissie heeft de verzekeringsmaatschappij Ethias haar
participatie van 5 % in het kapitaal van Dexia nv verkocht.
Vitrufin, dat 100 % van het kapitaal van Ethias in handen heeft, heeft de participatie overgenomen.
Om die overname te kunnen financieren, lanceerde Vitrufin in januari 2012 een lening van
280 miljoen euro. De lening heeft een looptijd van zeven jaar en biedt een intrest van 7,5 %.
De eerste coupon wordt betaald in 2013.
Via de FPIM heeft de Staat voor 81,6 miljoen euro op die lening ingeschreven210.
Om de lening terug te betalen, hangt Vitrufin af van de dividenden die zijn filiaal Ethias
betaalt.

208 Dat zijn de 118.644.067 effecten die de Staat in 2011 bezat x 2,51 euro.
209 D.i. (16.949.152 effecten x 29,50 euro) + (16.949.152 effecten x 29,50 euro x 15 %).
210 Koninklijk besluit van 27 januari 2012 waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale
Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen.
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Tabel 3 – Terugbetalingen van door de Staat toegekende leningen (in miljoen euro)
2008-2010

2011

2012
Ramingen op
1 augustus 2012

Gerealiseerd op
1 augustus 2012

Royal Park Investments – kapitaal

4.645,7

-

-

-

Royal Park Investments - intresten

11,9

-

-

-

Kaupthing – kapitaal

88,4

32,3

23,7

11,7

Kaupthing – intresten

1,9

1,1

0,7

0,4

KBC – kapitaal

-

-

2.333,0

500,0

KBC – terugbetalingspremie

-

-

350,0

75,0

KBC – intresten

-

297,8

297,8

297,8

4.747,9

331,2

3.005,2

884,9

Totaal
Bron: FOD Financiën en Rekenhof
2.3

Waarborgen door de Staat aan financiële instellingen

2.3.1 Overzicht
Op 1 augustus 2012 had de Staat de volgende waarborgen verleend:
Tabel 4 – Overzicht van de waarborgen die de Staat verleende
Waarborg

Bij reglementering of
overeenkomst bepaalde
maxima

Lopende waarborgen op
1 augustus 2012

Bankdeposito’s

100.000 euro per persoon en
per financiële instelling

100.000 euro per persoon en
per financiële instelling, d.i.
maximum 322,3 miljard euro
voor 2012

Levensverzekeringen (tak 21)

100.000 euro per verzekerde en 100.000 euro per verzekerde en
per verzekeringsmaatschappij per verzekeringsmaatschappij,
d.i. maximum 106,7 miljard
euro voor 2012

Kapitaal van de
erkende coöperatieve
vennootschappen

100.000 euro per individueel
lid van een coöperatieve
vennootschap die tot het
Bijzonder Fonds behoort

100.000 euro per individueel
lid van een coöperatieve
vennootschap die tot het
Bijzonder Fonds behoort, d.i.
maximum 1,5 miljard euro voor
het jaar 2012

Dexia (herfinanciering op de
interbankenmarkt – waarborg
2008)

60,5 miljard euro

12,2 miljard euro

Dexia nv en Dexia Crédit
Local (herfinanciering op de
interbankenmarkt – waarborg
2011) (tijdelijke waarborg)

33,3 miljard euro

29,8 miljard euro

KBC (portefeuille
gestructureerde producten)

15,1 miljard euro

9,4 miljard euro
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Waarborg

Bij reglementering of
overeenkomst bepaalde
maxima

Lopende waarborgen op
1 augustus 2012

Ageas (waarborg op de
2,3 miljard euro
verplichtingen die Ageas
aanging ten opzichte van Fortis
Bank)

2,3 miljard euro

Fortis Bank (niet naar SPV
1,5 miljard euro
Royal Park Investments
overgehevelde gestructureerde
producten) (Fortis IN)

1,5 miljard euro

SPV Royal Park Investments
(vanuit Fortis overgedragen
portefeuille gestructureerde
producten)

5,8 miljard US dollar en
236 miljoen pond sterling

5,8 miljard US dollar en
236 miljoen pond sterling, wat
overeenstemt met 5,0 miljard
euro

Nationale Bank (levering van
noodliquiditeiten)

Variabel bedrag bepaald door
de kredietlijnen die de NBB
heeft toegekend aan banken in
moeilijkheden

Variabel bedrag bepaald door
de kredietlijnen die de NBB
heeft toegekend aan banken in
moeilijkheden

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
Om de evolutie te kunnen opvolgen van de portefeuilles die door de staatswaarborg worden gedekt en om te kunnen anticiperen op een eventuele verslechtering van de situatie,
heeft de Schatkist een knipperlichtensysteem ontwikkeld dat de risico’s evalueert op 1, 6 en
24 maanden.
2.3.2 Bijzonder Fonds ter bescherming van de deposito’s, de levensverzekeringen en
het kapitaal van de erkende coöperatieve vennootschappen
2.3.2.1 Bescherming van de deposito’s
De fondsendeposito’s en de effecten die voor rekening van klanten worden aangehouden,
worden voor maximum 100.000 euro per persoon en per financiële instelling gewaarborgd.
In het geval van een faillissement van een financiële instelling zal in eerste instantie het Fonds
ter Bescherming van de Deposito’s en Financiële Instrumenten211 (het Fonds) tussenbeide
komen. Het Bijzonder Fonds ter Bescherming van de Deposito’s en Levensverzekeringen,
dat is ondergebracht bij de Deposito‑ en Consignatiekas (het Bijzonder Fonds)212 zal enkel
tussenbeide komen als de middelen van het Fonds ontoereikend zijn.
De bijdragen die de financiële instellingen aan het Bijzonder Fonds moeten betalen, worden
vastgelegd door artikel 8 van het koninklijk besluit van 14 november 2008213 zoals gewijzigd
door artikel 169 van de programmawet van 23 december 2009.
211 Het Fonds ter Bescherming van de Deposito’s en Financiële instrumenten is een openbare instelling opgericht door
de organieke wet van 17 december 2008 (www.protectionfund.be).
212 www.bijzonderbeschermingsfonds.be
213 Koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen
ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte
kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van
de deposito’s en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht
op de financiële sector en de financiële diensten.
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Op 29 juni 2010 heeft Argenta Spaarbank bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging van artikel 169, 1° en 5°, van de programmawet van 23 december 2009 ingediend. Op
23 juni 2011 heeft het Grondwettelijk Hof zijn arrest gewezen. Artikel 169, 1°, dat de jaarlijkse
bijdrage van de financiële instellingen voor het Bijzonder Fonds vastlegt, wordt vanaf 1 januari 2012 vernietigd. Het Grondwettelijk Hof voert voor zijn beslissing onder meer aan dat
de jaarlijkse bijdrage voor alle banken even hoog ligt en dat er geen rekening wordt gehouden met het risicoprofiel van de kredietinstellingen214. Artikel 169, 5°, dat een toegangsrecht
voor de financiële instellingen instelt, werd niet vernietigd.
Als gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof heeft de wet van 28 december 2011 artikel 8 van het koninklijk besluit van 14 november 2008 gewijzigd opdat vanaf 2012 bij de
berekening van de bijdrage die de kredietinstellingen naar Belgisch recht aan het Bijzonder
Fonds moeten storten, rekening wordt gehouden met het risicoprofiel van die instellingen215.
De bijdrage blijft een percentage van het uitstaande bedrag op 31 december van het voorgaande jaar van de deposito’s die in aanmerking komen voor terugbetaling, maar dat percentage wordt gewogen aan de hand van het risicoprofiel dat de Nationale Bank opstelt.
Het risicoprofiel wordt opgesteld op basis van de toereikendheid van het eigen vermogen,
de kwaliteit van de activa en de liquide middelen.
Er werd niet gesleuteld aan de manier waarop de bijdragen worden berekend die de buitenlandse kredietinstellingen moeten betalen.
2.3.2.2 Bescherming van de levensverzekeringen
De levensverzekeringscontracten met een gewaarborgd rendement die onder tak 21 vallen, worden voor maximum 100.000 euro per verzekerde en per verzekeringsmaatschappij
gedekt. Enkel het Bijzonder Fonds komt tussenbeide ingeval een verzekeringsmaatschappij
failliet gaat.
De maatschappijen moeten sinds 1 januari 2011 geen toegangsrecht meer betalen, maar ze
moeten voortaan verplicht deelnemen aan het Bijzonder Fonds.
Het Bijzonder Fonds moest voor het eerst actief tussenbeide komen in maart 2011 ingevolge
het faillissement van APRA-Leven216. De vergoedingsprocedure loopt nog en het Bijzonder
Fonds heeft de investeerders al voor in totaal 16,7 miljoen euro vergoed.

214 “Aangezien alle kredietinstellingen voor de berekening van de bestreden bijdrage op dezelfde wijze worden behandeld,
zonder enige weging rekening houdend met hun risicoprofiel, zijn de kredietinstellingen die hoofdzakelijk financiële
middelen verkrijgen door het aantrekken van deposito’s bij het grote publiek op onevenredige wijze benadeeld tegenover diegene die hoofdzakelijk financiële middelen verkrijgen op de kapitaalmarkt.” (Arrest 115/2011, B.13, p. 19).
215 Wet van 28 december 2011 tot invoering van een bijdrage voor de financiële stabiliteit en tot wijziging van het
koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen
ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte
kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de
deposito’s, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging
van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.
216 Officiële adviezen C- 2011/03097 en 03101, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 maart 2011.
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2.3.2.3 Bescherming van het kapitaal van de erkende coöperatieve vennootschappen
Via een koninklijk besluit van 10 oktober 2011 217 heeft de Staat de bevoegdheid van het Bijzonder Fonds uitgebreid tot de bescherming van het kapitaal van de vennoten-natuurlijke personen van de erkende coöperatieve vennootschappen voor een maximum van 100.000 euro
per vennoot. De waarborg geldt niet voor institutionele vennoten.
Die waarborg werd bij koninklijk besluit van 7 november 2011 218 toegekend aan drie coöperatieven in vereffening, namelijk ARCOPAR, ARCOFIN en ARCOPLUS.
Aangezien die coöperatieven in vereffening zijn, kunnen ze hun bijdrage aan het Bijzonder
Fonds niet betalen.
2.3.2.4 Resolutiefonds
Om de impact van het faillissement van een kredietinstelling op het financieel systeem
en op het socio-economisch welzijn van België te beperken, werd bij wet van 28 december 2011 een Resolutiefonds opgericht. Het koninklijk besluit van 23 februari 2012 regelt de
organisatie van dat fonds219.
Het Resolutiefonds werd net als het Bijzonder Fonds opgericht binnen de Deposito- en Consignatiekas. Het wordt gefinancierd met jaarlijkse bijdragen betaald door de kredietinstellingen naar Belgisch recht. De Nationale Bank berekent die bijdragen op basis van het totaal van de passiva van de banken na aftrek van hun eigen vermogen, om de bijdragen van
de best gekapitaliseerde ondernemingen te verlichten, en op basis van hun gewaarborgde
deposito’s om een dubbele afhouding te vermijden.
De bijdragen worden doorgestort aan de Staat en ingeschreven op de rijksmiddelenbegroting, zoals dat ook gebeurt voor de bijdragen aan het Bijzonder Fonds.
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 februari 2012 preciseert dat de betaling van de
bijdrage geen rechten doet ontstaan voor de bijdrageplichtige, noch plichten voor het Resolutiefonds.
2.3.2.5 Controle van de jaarlijkse bijdragen
Op basis van de gegevens van de FOD Financiën worden de bijdragen verschuldigd aan het
Bijzonder Fonds en aan het Resolutiefonds berekend in overeenstemming met de reglementering.

217 Koninklijk besluit van 10 oktober 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering
van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de
financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito’s en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten houdende de uitbreiding van de beschermingsregeling tot het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen.
218 Koninklijk besluit van 7 november 2011 tot toekenning van een garantie tot bescherming van het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen.
219 Koninklijk besluit van 23 februari 2012 betreffende de organisatie en werking van het Resolutiefonds en tot bepaling van de modaliteiten voor de betaling van de bijdragen.
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De bijdragen die in juli en augustus 2012 aan het Bijzonder Fonds werden betaald, waren op
5 september 2012 nog niet geboekt in Fedcom.
De bijdragen worden gestort op de bankrekening van de Deposito- en Consignatiekas. Gelet op de specifieke aard van het Bijzonder Fonds en van het Resolutiefonds, beveelt het
Rekenhof aan dat de fondsen over een eigen rekening zouden beschikken.
2.3.3 Tussenkomst ten voordele van financiële instellingen
2.3.3.1 Waarborg in 2008 aan de Dexiagroep
Ingevolge een amendement in de waarborgovereenkomst die op 9 december 2008 werd
gesloten met de Belgische, Franse en Luxemburgse Staat, geeft de Dexiagroep sinds
1 juli 2010 geen leningen met staatswaarborg meer uit.
Het uitstaande bedrag van de verplichtingen die de Staat waarborgt, bedroeg op 1 augustus 2012 20,4 miljard euro, terwijl het maximum in de overeenkomst 100 miljard euro beloopt. Volgens de verdeelsleutel waarborgt de Belgische Staat 60,5 % van dat uitstaande
bedrag (12,2 miljard euro).
2.3.3.2 	 Waarborg in 2011 aan Dexia nv en Dexia Crédit Local
In het kader van de herstructurering van de Dexiagroep hebben de Belgische, Franse en
Luxemburgse Staat in oktober 2011 een nieuwe waarborg van maximum 90 miljard euro
verleend aan sommige door Dexia nv en Dexia Crédit Local uitgegeven leningen.
De verdeelsleutel is dezelfde als die voor de waarborg die in 2008 werd verleend, namelijk
60,5 % voor België, 36,5 % voor Frankrijk en 3 % voor Luxemburg.
België heeft aldus een waarborg van maximum 54,4 miljard euro verleend (d.i. 60,5 % van
90 miljard euro), die vervalt op 31 december 2021 220.
In afwachting van een beslissing van de Europese Commissie over de geldigheid van die
waarborg, hebben de drie landen aan Dexia nv en Dexia Crédit Local een tijdelijke waarborg verleend voor een maximum van 55 miljard euro (d.i. 33,3 miljard voor België) 221. Die
tijdelijke waarborg werd verlengd tot 31 januari 2013.
In tegenstelling tot de waarborg die in 2008 werd verleend, zijn de uitgiften met staatswaarborg voor een deel gedekt door onderpanden in eerste rang (collaterals), die werden
gedeponeerd bij de Banque de France. Dexia nv en Dexia Crédit Local hebben echter niet
voldoende activa om al hun gewaarborgde uitgiften te dekken.
De uitgiften worden ook gedekt door onderpanden in tweede rang, die Dexia Crédit Local
bij de Banque de France deponeerde om de levering van noodliquiditeiten (ELA, emergency
liquidity assistance) te dekken die de Banque de France toekende aan Dexia Crédit Local.

220 Koninklijk besluit van 18 oktober 2011 tot toekenning van een staatswaarborg aan bepaalde leningen van Dexia nv
en Dexia Crédit Local SA.
221 Autonome waarborgovereenkomst van 16 december 2011, geamendeerd op 30 mei 2012 en op 5 juni 2012.
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Er is overeengekomen dat de uitgiften met staatswaarborg het mogelijk zouden maken in
de thesauriebehoeften van Dexia nv en Dexia Crédit Local te blijven voorzien. De middelen in kwestie stellen de Dexiagroep ook in staat de kredieten zonder onderpand terug te
betalen die Belfius had toegekend, evenals de noodliquiditeiten toegekend door de Banque
de France.
Op 1 augustus 2012 beliep het uitstaande bedrag van de verplichtingen gewaarborgd door de
overeenkomst van 2011 49,2 miljard euro (waarvan België 29,8 miljard euro op zich neemt).
Op basis van de informatie van de FOD Financiën heeft het Rekenhof de berekening gecontroleerd van de vergoedingen die de Dexiagroep betaalt. Die berekening stemt overeen met
de voorwaarden in de tijdelijke waarborgovereenkomst.
2.3.3.3 KBC
In 2009 zag de Staat zich genoodzaakt een waarborg te verstrekken voor de verliezen van
15 collateralised debt obligations (CDO’s) die KBC had verkocht. Op 1 augustus 2012 was de
looptijd van twee CDO’s verstreken en liet KBC vijf CDO’s uitdoven (d.w.z. dat hun risico’s
werden geneutraliseerd).
Het risicoprofiel van de acht CDO’s waarvoor nog steeds een staatswaarborg geldt, wordt
door de Schatkist opgevolgd.
Het maximale risico is gedaald van 15,1 naar 9,4 miljard euro ingeval de waarborg uitgevoerd zou moeten worden. Dat is een daling met 5,7 miljard euro.
De Staat ontvangt nog steeds een vergoeding voor de CDO’s waarvan de looptijd is verstreken of die worden uitgedoofd.
Tabel 5 – Vergoedingen van de door de Staat toegekende waarborgen (in miljoen euro)
Waarborg

2008-2010

2011

2012
Ramingen
op 1 augustus 2012

Gerealiseerd
op 1 augustus 2012

Bijzonder Fonds ter Bescherming
van de Deposito’s en de
Levensverzekeringen
Toegangsrecht van de financiële
instellingen

156,7

156,7

0

0

Jaarlijkse bijdrage van de
financiële instellingen

181,3

470,2

836,0

835,1

Toegangsrecht van de
verzekeringsmaatschappijen

23,2

-

-

-

Jaarlijkse bijdrage van de
verzekeringsmaatschappijen

9,8

153,3

160,0

160,0

Toegangsrecht van de
coöperatieve vennootschappen

-

0

0

0

Jaarlijkse bijdrage van de
coöperatieve vennootschappen

-

0

0

0
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Waarborg

2008-2010

2011

2012
Ramingen
op 1 augustus 2012

Resolutiefonds

Gerealiseerd
op 1 augustus 2012

-

-

238,4

238,4

Gemeentelijke Holding (2009-2010)

7,0

-

-

-

Dexia nv (herfinanciering op de
interbankenmarkt – waarborg 2008)

492,9

183,8

106,6

64,9

Dexia nv (herfinanciering op de
interbankenmarkt – waarborg 2011)

-

0,9

360,9

267,6

73,4

58,5

2,3

2,3

511,2

340,8

340,8

170,4

4,6

5,5

2,2

2,2

Fortis Bank (niet naar SPV Royal
Park Investments overgehevelde
gestructureerde producten) (Fortis
IN)

10,5

10,5

10,5

10,5

SPV Royal Park Investments (vanuit
Fortis overgehevelde portefeuille
gestructureerde producten)

36,3

30,9

36,5

34,3

Kosteloos
Kostetoegeken- loos toede waar- gekende
borg
waarborg

Kosteloos
toegekende
waarborg

Kosteloos
toegekende
waarborg

2.094,2

1.785,7

Dexia nv (portefeuille door FSA
beheerde gestructureerde producten)
KBC (portefeuille gestructureerde
producten)
Ageas (waarborg op de verplichtingen
van Ageas ten aanzien van BNP
Paribas)

Nationale Bank (levering van
noodliquiditeiten)

Totaal

1.506,9

1.411,1

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
De sterke stijging van de jaarlijkse bijdragen van de financiële instellingen aan het Bijzonder Fonds tussen 2011 en 2012 valt te verklaren doordat het bijdragepercentage is toegenomen van 0,15 % naar 0,26 % van het uitstaand bedrag van de deposito’s die in aanmerking
komen voor terugbetaling.
Artikel 60 van de programmawet van 22 juni 2012 heeft het percentage van de bijdrage die
de financiële instellingen aan het Bijzonder Fonds moeten betalen, vastgesteld op 0,26 %
voor 2012, 0,13 % voor 2013 en 0,08 % voor de andere jaren.
De Dexiagroep heeft aan de Staat een commissie van 166,4 miljoen euro betaald voor de
waarborg die in 2011 werd toegekend. Voor de waarborg uit 2008 had ze geen commissie
betaald.
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3

Maatregelen om de stabiliteit van de eurozone te vrijwaren

3.1
Bilaterale leningen aan Griekenland
Tussen mei 2010 en december 2011 hebben de landen van de eurozone (met uitzondering
van Slovakije)222 52,9 miljard euro geleend aan Griekenland.
Het eerste programma bestond uit zes leningen. De initiële leningsvoorwaarden waren vervat in de Loan Facility Agreement van 10 mei 2010:
• een “respijttermijn” van drie jaar (periode tussen de storting van het kapitaal en de eerste terugbetaling);
• een lening met een looptijd van vijf jaar (periode tussen de storting van het kapitaal en
de laatste terugbetaling);
• intresten: EURIBOR drie maanden + 3 % voor de eerste drie jaar en daarna EURIBOR
drie maanden + 4 %.
In 2011 en 2012 beslisten de landen van de eurozone om de leningvoorwaarden te versoepelen. De laatste voorwaarden zijn opgenomen in het tweede amendement bij de Loan Facility
Agreement, dat op 27 februari 2012 werd ondertekend:
• een respijttermijn van tien jaar;
• een lening met een looptijd van vijftien jaar;
• intresten: EURIBOR drie maanden + 1,5 % voor de volledige looptijd van de lening (met
terugwerkende kracht vanaf 15 juni 2011).
Op basis van de wet van 12 mei 2010 die de minister van Financiën machtigt leningen toe
te staan aan de Helleense Republiek, heeft België in dat eerste programma 1,9 miljard euro
geleend aan Griekenland, wat overeenstemt met een aandeel van nagenoeg 3,6 %.
De Europese Commissie coördineert de acties, hoewel het gaat om bilaterale leningen tussen landen van de eurozone en Griekenland.
Om het steunprogramma gemakkelijker te kunnen beheren, heeft de Commissie de zes
leningen geconsolideerd in één lening van 52,9 miljard euro vanaf 30 mei 2012. De eerste
terugbetalingen zijn gepland voor 2020 en zullen gespreid zijn over zes jaar (2020 – 2026).
Op 1 augustus 2012 had België 92,7 miljoen euro aan intresten ontvangen.
Tabel 6 – Door Griekenland gestorte intresten (in miljoen euro)
2010

2011

2012
Raming op
1 augustus 2012

Intresten

7,6

63,8

Gerealiseerd op
1 augustus 2012
59,5

Bron: FOD Financiën

222 Ierland en Portugal waren niet bij machte aan het volledige programma deel te nemen.
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3.2
European Financial Stability Facility
De EFSF (European Financial Stability Facility) is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht die tot doel heeft de financiering te vergemakkelijken of financiering te verschaffen aan EU-lidstaten die in financiële moeilijkheden verkeren en die de euro als munteenheid hebben.
De EFSF is een tijdelijke vennootschap die zal worden ontbonden wanneer de hierna beschreven steunprogramma’s eindigen.
Om de steunmaatregelen te financieren die worden toegekend aan landen in moeilijkheden, geeft de EFSF effecten uit die gewaarborgd worden door de landen van de eurozone.
Die waarborg dekt het kapitaal en de intrest en is vastgesteld op 165 % van de bedragen die
de EFSF heeft uitgegeven. Rekening houdend met het feit dat Portugal noch Ierland zich
garant kunnen stellen, is het maximumbedrag van de waarborg op dit moment vastgesteld
op 726 miljard euro. Krachtens de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming
van de Belgische Staat in de European Financial Stability Facility, gewijzigd door de wet van
26 september 2011, heeft België een waarborg van maximum 34,5 miljard euro toegekend223.
Op 1 augustus 2012 waarborgde België 3,72 % van de verbintenissen die de EFSF was aangegaan.
De tussenkomsten van de EFSF zijn weergegeven in de volgende tabel.
Tabel 7 – Tussenkomsten van de EFSF (in miljard euro)
Maximumbedrag van
de door de staten
toegestane
tussenkomsten

Bedrag van de tussenkomsten op
1 augustus 2012

Uitgiften van de EFSF
om de
tussenkomsten op
1 augustus 2012 te
financieren

Steunprogramma’s
Griekenland

61,1

14,4

Ierland

17,7

12,0

Portugal

26,0

17,4

35,5

34,5

35,5

48,0

25,0

25,0

188,3

103,3

118,7

} 58,2

PSI (Private Sector
Involvement)
Griekenland
Herkapitalisatie van
de banksector
Griekenland
Totaal
Bron: EFSF

223 D.i. een waarborg van 27,0 miljard euro voor het kapitaal en een waarborg van 7,5 miljard euro voor de intrest.
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3.2.1 Steunprogramma’s
De EFSF is gemachtigd om, voor maximaal 104,8 miljard euro, het eerste programma te
financieren voor steun aan Ierland (17,7 miljard euro) en aan Portugal (26 miljard euro),
alsook het tweede programma voor steun aan Griekenland (61,1 miljard euro).
Op 1 augustus 2012 had de EFSF 12 miljard euro geleend aan Ierland, 17,4 miljard euro aan
Portugal en 14,4 miljard euro aan Griekenland, wat neerkomt op een totaal van 43,8 miljard
euro.
Om die steunprogramma’s te financieren, had de EFSF 58,2 miljard euro geleend op de
markten.
Het thesaurieoverschot van de EFSF (d.w.z. het verschil tussen het op de markten geleende
bedrag en het bedrag dat geleend wordt aan landen in moeilijkheden) bedraagt 14,4 miljard
euro en wordt beheerd door het Duitse agentschap voor de schuld (Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH).
3.2.2 Private Sector Involvement (PSI)
De EFSF steunt de Private Sector Involvement (PSI) die werd ingevoerd om de overheidsschuld van Griekenland te herstructureren voor een maximum van 35,5 miljard euro. De
PSI betrekt de privésector bij het oplossen van de crisis in de overheidsfinanciën224.
Om zijn schuld te herstructureren, heeft Griekenland in 2012 effecten uit zijn overheidsschuld omgeruild. In ruil voor een oud effect van 1.000 euro ontvingen de investeerders van
de Griekse staat:
• nieuwe effecten van de Griekse schuld (maar naar Engels recht) ter waarde van 315 euro;
• door de EFSF uitgegeven effecten van 150 euro;
• effecten gekoppeld aan de evolutie van het bbp van Griekenland ter waarde van
1.000 euro.
Wat de door de EFSF uitgegeven effecten betreft, ontvingen de investeerders twee effecten
van telkens 75 euro: het eerste heeft een looptijd van een jaar (maart 2013) en het tweede
een van twee jaar (maart 2014).
In het kader van de PSI heeft de EFSF voor 30 miljard euro aan effecten uitgegeven. Daarvan
ging 29,7 miljard euro naar Griekenland. Dat land moet die som in twintig jaar terugbetalen
aan de EFSF, na een respijttermijn van tien jaar.
In het kader van die omruiling en om Griekenland in staat te stellen de intrest op de oude
effecten te betalen aan de investeerders, heeft de EFSF voor 5,5 miljard euro aan effecten op
zes maanden uitgegeven waarvan 4,8 miljard euro naar Griekenland ging. Dat land zal die
som in vijf jaar terugbetalen aan de EFSF, na een respijttermijn van tien jaar.

224 Internationaal Monetair Fonds, Résolution et prévention des crises financières: le rôle du secteur privé, maart 2001.
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3.2.3 Herkapitalisatie van de banksector
De EFSF participeert voor maximaal 48 miljard euro in de herkapitalisatie van de Griekse
banksector. Op 1 augustus 2012 had de EFSF effecten uitgegeven voor in totaal 25 miljard
euro. Die effecten zijn gespreid over vijf looptijden (van april 2018 tot april 2022) van 5 miljard euro. De effecten werden overgeheveld naar het Hellenic Financial Stability Fund, dat de
kapitalisatie van de Griekse financiële instellingen moet ondersteunen. Het Fonds verdeelt
de effecten op zijn beurt aan de banken in moeilijkheden, in ruil voor aandelen van die
banken. In juli 2012 waren alle door de EFSF uitgegeven effecten in handen van de banken.
Griekenland zal die som in vijftien jaar terugbetalen aan de EFSF, na een respijttermijn van
tien jaar.
Omdat de EFSF geen internationale financiële instelling is, is Eurostat ervan uitgegaan dat
de schuld die de EFSF heeft uitgegeven, geboekt moet worden bij de geconsolideerde brutoschuld (de zogeheten Maastrichtschuld) van de landen die de leningen van de EFSF hebben
gewaarborgd ten belope van hun aandeel in die waarborg 225.
De waarborgen die de Belgische Staat heeft verleend aan de verrichtingen van de EFSF zijn
niet opgenomen in de algemene boekhouding van de Staat. Die aan de financiële sector
(Fortis, Dexia,…) worden daarentegen beschouwd als verrichtingen met een opschortende
clausule en worden ingeschreven in klasse 0226 krachtens artikel 26 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de
federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
Aangezien de verbintenissen van de EFSF een impact hebben op de geconsolideerde brutoschuld van de overheid en aangezien de waarborgen verleend aan de EFSF ook verrichtingen met een opschortende voorwaarde zijn, beveelt het Rekenhof aan die waarborgen op te
nemen in de algemene boekhouding.
Omdat de waarborgen die België aan de EFSF verleende niet in de algemene boekhouding
van de Staat zijn opgenomen, kan het Rekenhof niet bepalen om welke bedragen het precies
gaat.
Momenteel wordt nog gewerkt aan steunprogramma’s voor Spanje (100 miljard euro) en Cyprus (bedrag nog te bepalen). Die zouden door het Europees Stabiliteitsmechanisme moeten worden overgenomen (zie verder).
3.3
Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)
Via de wet van 20 juni 2012 werd instemming verleend aan het Verdrag tot instelling van
het Europees Stabiliteitsmechanisme, dat op 2 februari 2012 in Brussel was ondertekend.
De opdrachten van het ESM zijn vergelijkbaar met die van de EFSF. Het verschil is dat het
ESM een permanente structuur zal zijn in de vorm van een intergouvernementele organisatie naar internationaal publiek recht.

225 Eurostat, Treatment of the EFSF in national accounts, background note, 27 januari 2011.
226 Subklasse 01 – Leningen, schulden en verbintenissen aangegaan door derden, gewaarborgd door de boekhoudkundige entiteit. Rekening 010010 – Derden waarvan de aangegane leningen worden gewaarborgd door zekerheden gesteld door de boekhoudkundige entiteit.
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Op basis van dat juridisch statuut meent Eurostat dat de toekenning van kredieten door het
ESM geen impact zal hebben op de overheidsschuld van de staten. Eurostat gaat er immers
van uit dat de schulden die via het ESM worden gefinancierd, geboekt zullen worden als
bedragen die verschuldigd zijn aan een Europese instelling. Bovendien zullen de leningen
die het ESM aangaat op de financiële markten, opgenomen worden in de boekhouding van
het ESM, zodat ze niet meer moeten worden opgenomen in de rekeningen van de staten227.
De leningen die de staten uitgeven om het ESM te kapitaliseren, zullen de overheidsschuld
van die staten wel doen toenemen.
Het waarborgsysteem verschilt licht van dat voor de EFSF: er zal altijd een staatswaarborg
zijn voor de door het ESM uitgegeven leningen, maar het is het toegestane kapitaal dat als
waarborg zal fungeren. Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit het volgestorte kapitaal
dat de staten moeten storten in de eerste jaren van de uitbouw van het mechanisme, en uit
het opvraagbare kapitaal. Indien het ESM niet genoeg heeft aan het volgestorte kapitaal
om zijn schuldeisers terug te betalen, kan het bijkomende middelen opvragen om over de
nodige fondsen te kunnen beschikken.
Het Verdrag heeft het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op 700 miljard euro, het volgestorte kapitaal op 80 miljard euro en het opvraagbare op 620 miljard euro. België zal
voor 3,4771 % participeren in het ESM, wat overeenstemt met een maximale participatie
van 24,3 miljard euro. Ter vergelijking: Duitsland zou kunnen tussenkomen voor maximaal
190,1 miljard euro.
Voor België bedraagt het volgestorte kapitaal 2,8 miljard euro, te betalen in vijf schijven
van 556,3 miljoen euro. In 2012 zouden twee schijven aan het ESM worden betaald (d.i.
1,1 miljard euro).
Er werd beslist een ratio van minimum 15 % in acht te nemen tussen het volgestorte kapitaal en het maximumbedrag dat het ESM kan lenen aan landen in moeilijkheden. Er werd
overeengekomen dat het ESM in 2014, op het moment dat de staten het volledige volgestorte kapitaal zullen hebben betaald, maximaal 500 miljard euro zal kunnen uitlenen228.
Als het ESM zijn leningscapaciteit wil uitbreiden, moet het kapitaal opvragen om die ratio
te respecteren.
Een comité van rekeningencommissarissen zal instaan voor de externe audit van het ESM.
Het comité zal bestaan uit vijf leden, waaronder twee vertegenwoordigers van hoge controle-instellingen (HCI’s) van ESM-lidstaten229. De HCI’s die het ESM zullen auditeren, zullen
bij beurtrol worden aangewezen volgens regels die nog reglementair moeten worden bepaald.
De EFSF hoeft de nationale parlementen niet te informeren over zijn acties, terwijl de Raad
van Gouverneurs van het ESM (samengesteld uit de ministers van Financiën van de lidstaten) wel een jaarverslag aan de parlementen moeten bezorgen. Dat jaarverslag wordt ook
gestuurd aan de HCI’s van de ESM-lidstaten en aan de Europese Rekenkamer. Het Rekenhof

227 Eurostat, Eurostat’s preliminary view on the recording of the future European Stability Mechanism, 7 april 2011.
228 D.i. een ratio van 16 % (80 miljard euro / 500 miljard euro).
229 Het Rekenhof treedt op als HCI van België.
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beveelt aan dat de minister van Financiën een verslag van de verrichtingen van de EFSF en
van de waarborgen verleend aan de EFSF zou toevoegen aan het jaarverslag van het ESM.
Op 12 september 2012 heeft het Duitse Grondwettelijk Hof een gunstige uitspraak geveld
aangaande het ESM, waardoor het mechanisme operationeel is geworden in de loop van het
laatste trimester van 2012.

4

Financiële resultaten van de diverse steunmaatregelen

De volgende tabel geeft een overzicht van de kasstromen die voortvloeien uit de steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis en om de financiële stabiliteit van de eurozone
te vrijwaren.
Op 1 augustus 2012 vertoonden de kasstromen een negatief saldo van 14,6 miljard euro.
De tabel houdt geen rekening met het feit dat volgens de planning in 2012 een deel van het
volgestorte kapitaal van het ESM zal worden betaald (1,1 miljard euro).
Tabel 8 – F inanciering van de verschillende steunmaatregelen genomen in het kader van de financiële crisis en om de financiële stabiliteit van de eurozone te vrijwaren (toestand op 1 augustus 2012 – federale Staat)
Periode

Instelling

Bedrag
(in miljoen
euro)

Verrichting

Uitgaande kasstromen
20082009

Fortis, Dexia, Ethias, SPV Royal
Park Investments

Kapitaalinjectie

-

11.639,8

2008

FPIM

Expertisekosten (provisies)

-

20

Kredietverlening

-

5.001,7

Kredietverlening

-

3.500,0

Kredietverlening

-

160,0

2010-2011 Griekenland

Kredietverlening

-

1.942,5

2010

Instap in het kapitaal

2008
2008
2009

SPV Royal Park Investments
KBC
Kaupthing
EFSF

0,6

Instap in het kapitaal

-

4.000,0

2011-2012 APRA Leven

Activering van de
staatswaarborg

-

16,7

2012

Kredietverlening

-

81,6

-

26.362,9

2011

Belfius

Vitrufin

Totaal van de uitgaande kasstromen
Inkomende kasstromen
2009

SPV Royal Park Investments

Terugbetaling
kredietverlening

+

4.645,7

2009

SPV Royal Park Investments

Intresten

+

11,9
132,4
3,4

20092012

Kaupthing

Terugbetaling
kredietverlening

+

20092012

Kaupthing

Intresten

+
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Periode

Instelling

Verrichting

Bedrag
(in miljoen
euro)

20082012

Diverse financiële instellingen

Vergoedingen voor
waarborgregeling

+

20082012

Deposito- en Consignatiekas

Bijdrage aan het Bijzonder
Fonds ter bescherming van de
deposito’s en de
levensverzekeringen

+

2.146,3

2012

Deposito- en Consignatiekas

Bijdrage aan het
Resolutiefonds

+

238,4

2010

Bank Société générale

Verkoop van aandelen van
BNP Paribas

+

212,9

Intresten

+

92,7

2010-2012 Fortis Bank en BNP Paribas

Dividenden

+

783,1

2011-2012 KBC

2010-2012 Griekenland

2.319,0

Intresten

+

595,6
500,0

2012

KBC

Terugbetaling
kredietverlening

+

2012

KBC

Terugbetalingspremie

+

75,0

Totaal van de inkomende kasstromen

+

11.756,4

Saldo

-

14.606,5

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

5

Conclusies en aanbevelingen

Eind 2011 heeft de federale Staat een Resolutiefonds opgericht om de impact van het faillissement van een kredietinstelling op het financieel systeem en op het socio-economisch
welzijn van België te beperken.
Op basis van de gegevens die de FOD Financiën meedeelde, blijkt de berekening van de
bijdragen tot het Bijzonder Fonds en tot het Resolutiefonds in overeenstemming te zijn met
de regelgeving.
Gezien de specifieke aard van het Bijzonder Fonds en van het Resolutiefonds beveelt het
Rekenhof aan dat zij een eigen bankrekening zouden hebben.
In het kader van het herstructurering van de Dexiagroep in oktober 2011 hebben België,
Frankrijk en Luxemburg een waarborg van maximum 90 miljard euro verleend aan bepaalde leningen uitgegeven door Dexia nv en Dexia Crédit Local. De verdeelsleutel was dezelfde
als die voor de waarborg die in 2008 werd toegekend, namelijk 60,5 % voor België, 36,5 %
voor Frankrijk en 3 % voor Luxemburg. België heeft een maximumgarantie toegekend van
54,4 miljard euro (d.i. 60,5 % van 90 miljard euro) en die verstrijkt op 31 december 2021.
In afwachting van een beslissing van de Europese Commissie over de geldigheid van die
waarborg, hebben de drie landen een tijdelijke waarborg verleend aan Dexia nv en Dexia
Crédit Local voor een maximum van 55 miljard euro (d.i. 33,3 miljard voor België).
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Op basis van de gegevens die de FOD Financiën meedeelde, heeft het Rekenhof de berekening gecontroleerd van de vergoedingen die de Dexiagroep betaalde voor de waarborg die
in 2011 werd verleend. Die berekening stemt overeen met de voorwaarden vastgelegd in de
overeenkomst over de tijdelijke waarborg.
De EFSF (European Financial Stability Facility) heeft met waarborg van de landen van de eurozone 58,2 miljard euro geleend om de steunprogramma’s te financieren ten behoeve van
Ierland, Portugal en Griekenland. Er zijn besprekingen aan de gang over steun aan Spanje
en Cyprus.
De EFSF heeft ook 60,5 miljard euro aan effecten uitgegeven om de Griekse banksector te
herkapitaliseren en om de omruiling van effecten van de overheidsschuld van dat land te
financieren. Die effecten zijn ook gewaarborgd door de staten.
Aangezien de verrichtingen van de EFSF een impact hebben op de geconsolideerde brutoschuld van de overheid en aangezien de aan de EFSF verleende waarborgen financiële
verrichtingen zijn met een opschortende voorwaarde, beveelt het Rekenhof aan die waarborgen op te nemen in de algemene boekhouding van de Staat.
Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) heeft dezelfde opdracht als de EFSF. Het is in
de loop van het laatste trimester van 2012 operationeel geworden.
De EFSF hoeft de nationale parlementen niet te informeren over zijn acties, terwijl de Raad
van gouverneurs van het ESM wel hun jaarverslag moeten bezorgen. Dat jaarverslag gaat
ook naar de hoge controle-instellingen van de ESM-lidstaten en naar de Europese Rekenkamer. Het Rekenhof beveelt aan dat de minister van Financiën een verslag van de verrichtingen van de EFSF en van de waarborgen verleend aan de EFSF zou toevoegen aan het
jaarverslag van het ESM.
Op 1 augustus 2012 had de Staat globaal 26,4 miljard euro aan tussenkomsten verstrekt aan
bepaalde financiële instellingen en aan de eurozone en de ontvangsten in verband met die
tussenkomsten beliepen 11,8 miljard euro.
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De wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van de rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer en de openbare instellingen worden onvoldoende in acht genomen.
Verschillende staatsdiensten met afzonderlijk beheer leggen hun rekeningen met vertraging
aan het Rekenhof voor. Op 31 oktober 2012 beschikte het Rekenhof over 22 van de 28 verwachte
rekeningen 2011.
Wat de instellingen van openbaar nut betreft, beschikte het Rekenhof op 31 oktober 2012, voor
het jaar 2011, slechts over 22 van de 33 verwachte rekeningen.

1

Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Verschillende staatsdiensten met afzonderlijk beheer leggen hun rekeningen met vertraging aan het Rekenhof voor.
Op 31 oktober 2012 beschikte het Rekenhof over 22 van de 28 verwachte rekeningen 2011 van
staatsdiensten met afzonderlijk beheer.
1.1
Inleiding
Staatsdiensten met afzonderlijk beheer (SAB’s) zijn staatsdiensten waarvan het beheer door
een bijzondere wet is gescheiden van het beheer van de diensten van algemeen bestuur
(artikel 140 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit). Deze diensten hebben
geen eigen rechtspersoonlijkheid en zijn onderworpen aan de beheersregels die de koning
vaststelt op voordracht van de minister van Financiën en van de ministers onder wie ze
ressorteren.
1.2
Overzending van de rekeningen
In de specifieke regelgeving van de diverse SAB’s is de timing voor het opstellen, goedkeuren en overzenden van de jaarrekeningen niet overal dezelfde. Telkens zijn echter bepalingen terug te vinden die een tijdige voorlegging van de rekeningen van die diensten moeten
waarborgen, met het oog op de opname ervan in de algemene rekening van de Staat. Die
algemene rekening moet vóór 30 juni van het daaropvolgende jaar230 aan het Rekenhof worden toegezonden.
Eind 2011 waren 28 staatsdiensten met afzonderlijk beheer operationeel231.
De staatsdienst belast met het beheer van de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten
en veiligheidsadviezen, die werd opgericht door de programmawet van 22 december 2008,
is nog steeds niet operationeel omdat er nog geen uitvoeringsbesluit is genomen.

230 Artikel 80, laatste lid, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.
231 De Nationale Dienst voor Congressen heeft sinds augustus 2006 geen opdrachten meer maar is formeel nog niet
afgeschaft. De laatste rekening die aan het Rekenhof werd overgezonden, had betrekking op het jaar 2005.
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Op 31 oktober 2012 beschikte het Rekenhof niet over de volgende officiële rekeningen:
• Regie van de Gevangenisarbeid: rekeningen 2010 en 2011;
• Nationaal Instituut voor Criminalisatiek en Criminologie: rekeningen 2011;
• Centrale Dienst voor Duitse Vertaling: rekeningen 2011;
• SAB belast met het beheer van het Centrum voor Internationale Conferenties Egmont
II – Egmontpaleis: rekeningen 2010 (de rekeningen 2011 werden tijdig toegezonden);
• SAB belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het
buitenland en van de legalisaties: rekeningen 2010 en 2011;
• Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis: rekeningen 2011;
• Fedorest: rekeningen 2009, 2010 en 2011.
1.3
Kerncijfers
Onderstaande tabel omvat de kerncijfers in de rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer.
Tabel 1 – Kerncijfers van de jaarlijkse uitvoeringsrekeningen van de begroting van de staatsdiensten
met afzonderlijk beheer (in miljoen euro)
Secties

2009

2010

2011

02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Internationaal Perscentrum

Ontvangsten

2,3

2,3

2,3

waarvan dotatie

0,0

0,0

0,0

Uitgaven

1,2

3,7

2,0

14,8

14,6

16,0

04. FOD Personeel en Organisatie
Selor

FED+

Ontvangsten
waarvan dotatie

13,4

13,3

13,4

Uitgaven

14,3

16,3

16,3

Ontvangsten

0,4

0,4

0,4

waarvan dotatie

0,4

0,4

0,4

Uitgaven

0,5

0,4

0,4

21,0

21,0*

21,8*

0,0

0,0*

0,0*

14,8

15,4*

16,2*

Ontvangsten

7,2

7,0

7,7*

waarvan dotatie

4,3

4,2

4,2*

Uitgaven

7,1

6,3

6,8*

Ontvangsten

1,7

0,9

2,3

waarvan dotatie

1,7

0,8

0,8

Uitgaven

0,6

1,7

0,6

12. FOD Justitie
Regie van de Gevangenisarbeid

Ontvangsten
waarvan dotatie
Uitgaven

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie
13. FOD Binnenlandse Zaken
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele
Veiligheid
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Secties
SAB belast met het beheer van de
identiteitskaarten

2009

2010

2011

Ontvangsten

57,1

50,7

65,4

waarvan dotatie

20,6

0,0

7,0

Uitgaven

49,1

53,6

64,7

Ontvangsten

/

0,06

0,1*

waarvan dotatie

/

0,06

0,1*

Uitgaven

/

0,05

0,1*

SAB belast met het beheer van het
Ontvangsten
Centrum voor Internationale Conferenties waarvan dotatie
Egmont II – Egmontpaleis
Uitgaven

0,1

0,2*

0,2

0,0

0,0*

0,0

0,1

0,1*

0,1

Staatsdienst met afzonderlijk beheer
Ontvangsten
belast met het beheer van de paspoorten, waarvan dotatie
visa, identiteitskaarten voor Belgen in het
Uitgaven
buitenland

26,2

32,4*

n.b.

0,0

0,0*

n.b.

26,4

27,9*

n.b.

Ontvangsten

3,6

3,5

n.b.

waarvan dotatie

3,4

3,4

n.b.

Uitgaven

3,5

4,3

n.b.

27,2

24,8

24,5

0,0

0,0

0,0

32,3

24,6

23,7

203,2

273,7

476,4

0,0

0,0

0,0

173,1

328,1

441,3

Ontvangsten

2,8*

11,3*

n.b.

waarvan dotatie

2,8*

7,6*

n.b.

Uitgaven

2,0*

10,9*

n.b.

Ontvangsten

6,7

8,5

9,0

waarvan dotatie

5,1

5,9

5,4

Uitgaven

8,3

8,3

8,6

Ontvangsten

8,5

9,6

9,9

waarvan dotatie

7,3

7,3

7,3

Uitgaven

8,9

9,2

8,1

Centrale Dienst voor Duitse vertaling

14. FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

16. Defensie
Koninklijk Museum voor het Leger en de
Krijgsgeschiedenis

Restauratie- en Hoteldienst van Defensie

Ontvangsten
waarvan dotatie
Uitgaven

18. FOD Financiën
Muntfonds

Ontvangsten
waarvan dotatie
Uitgaven

Fedorest

46. POD Wetenschapsbeleid
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in
de Provinciën

Koninklijke Bibliotheek van België
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Secties
Studie- en Documentatiecentrum
“Oorlog en Hedendaagse
Maatschappij”234

Belgisch Instituut voor RuimteAëronomie

Koninklijk Meteorologisch Instituut van
België

Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium

Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen

2009
1,9

2,1

2,3

waarvan dotatie

1,4

1,5

1,5

Uitgaven

1,9

2,0

2,2

Ontvangsten

6,8

6,3

10,9

waarvan dotatie

1,4

1,4

1,4

Uitgaven

6,3

7,3

8,0

Ontvangsten

8,5

9,5

9,2

waarvan dotatie

5,7

5,6

4,3

Uitgaven

7,3

7,5

8,7

Ontvangsten

3,3

3,8

4,1

waarvan dotatie

1,4

1,5

1,5

Uitgaven

3,0

3,5

4,1

19,1

18,8

19,8

7,5

7,7

7,7

Uitgaven

18,1

20,0

18,5

Ontvangsten

10,5

13,0

10,5

3,5

3,9

3,9

Uitgaven

11,5

11,9

11,5

Ontvangsten

10,2

10,4

10,4

5,3

5,5

5,5

Uitgaven

10,2

10,6

10,0

Ontvangsten

12,8

13,5

11,3

4,4

4,5

4,5

12,5

12,3

11,1

Ontvangsten

7,2

6,8

7,6

waarvan dotatie

1,4

1,4

1,4

Uitgaven

6,5

6,0

6,1

Ontvangsten

waarvan dotatie

Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België

waarvan dotatie

waarvan dotatie
Uitgaven
Koninklijke Sterrenwacht van België

2011

Ontvangsten

waarvan dotatie

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

2010
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Secties
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie

Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk
BELNET

Poolsecretariaat235

2009

2010

2011

Ontvangsten

0,9

1,7

1,0

waarvan dotatie

0,6

0,7

0,6

Uitgaven

1,0

1,5

1,1

11,7

13,0

14,1

waarvan dotatie

8,5

8,4

8,6

Uitgaven

9,6

10,1

12,5

Ontvangsten

/

2,0

5,0

waarvan dotatie

/

2,0

5,0

Uitgaven

/

1,9

5,0

Ontvangsten

Bron: tabel van het Rekenhof op basis van de rekeningen van de instellingen232233
* Officieuze cijfers, d.w.z. afkomstig van officieuze rekeningen die door de instelling ter beschikking werden gesteld
n.b.
niet beschikbaar
/

niet operationeel

232 Het Studie- en Documentatiecentrum “Oorlog en Hedendaagse Maatschappij” (SOMA) werd opgericht bij ministerieel besluit. Het is geen staatsdienst met afzonderlijk beheer in de zin van artikel 140 van de gecoördineerde
wetten op de rijkscomptabiliteit. Het beheer ervan werd niet krachtens een bijzondere wet gescheiden van het
beheer van de diensten van algemeen bestuur van de Staat. Het SOMA werkt als een autonome dienst en is ingedeeld bij de Pool Documentatie van de POD Wetenschapsbeleid. Het volgt op basis van het ministerieel besluit de
beheersregels eigen aan de wetenschappelijke instellingen van deze POD. Artikel 419 van de programmawet van
24 december 2002 heeft weliswaar bepaald dat het SOMA zou worden geïntegreerd in het Algemeen Rijksarchief,
als gespecialiseerde afdeling van die wetenschappelijke instelling van de Staat, maar de nodige wijzigingen in de
wetgeving om dat nieuwe statutaire kader van kracht te laten worden, werden nog niet doorgevoerd. Gelet op
deze specifieke situatie en omdat de begroting van het SOMA is opgenomen in tabel 4 (begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer) van de tabellen gevoegd bij de algemene uitgavenbegroting van de federale
Staat, werd het Soma toch opgenomen in het overzicht.
233 Het Poolsecretariaat, opgericht door artikel 61 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen, werd pas
in 2010 operationeel. De verrichtingen van het jaar 2009 die verband houden met zijn opdracht, werden aangerekend op de begroting van de POD Wetenschapsbeleid.
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2

Instellingen van openbaar nut

De wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van de rekeningen van de
openbare instellingen worden onvoldoende in acht genomen. Op 31 oktober 2012 beschikte
het Rekenhof, voor het jaar 2011, slechts over 22 van de 33 verwachte rekeningen. Voor de
jaren 2010 en 2009 hebben respectievelijk acht en drie instellingen hun rekeningen nog niet
toegezonden. Twee instellingen hebben een nog grotere vertraging.
2.1
Inleiding
De 23 operationele instellingen van de categorieën A, B, C en D die in 2011 waren onderworpen aan de wet van 16 maart 1954 234, alsook de tien instellingen sui generis, moeten strikte
termijnen respecteren voor het opstellen, goedkeuren en toezenden van hun jaarrekeningen.
De instellingen van openbaar nut waarvan het Rekenhof de rekeningen 2011 moet controleren overeenkomstig wettelijke en reglementaire bepalingen, zijn de volgende:
Categorie A
• Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
• Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil)
• Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
• Federaal Planbureau (FPB)
• Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)
• Regie der Gebouwen (RDG)
Categorie B
• Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)
• Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA)
• Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)
• Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM)
• Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders
en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO)
• Koninklijke Muntschouwburg (KMS)
• Nationaal Geografisch Instituut (NGI)
• Nationaal Orkest van België (NOB)
• Zilverfonds
• Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO)235
Categorie C
• Bureau voor Normalisatie (NBN)
• Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen (CDZ)
• Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

234 Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
235 Die instelling werd opgericht door de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg
van gezondheidszorg. Het FMO werd geleidelijk aan opgestart en was pas helemaal operationeel op 1 september 2012. De eerste rekening die wordt verwacht, is die van 2010.
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•
•

Nationale Delcrederedienst (NDD)
Participatiefonds (PF)

Categorie D
• Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door de Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (BK1)
• Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders van de
Ondernemingen voor Binnenscheepvaart (BK4)
Federale instellingen sui generis
• Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)
• Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO)
• Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)
• Nationale Arbeidsraad (NAR)
• Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk (NGFB)
• Nationale Kas voor Rampenschade (NKR)
• Nationale Kas voor Oorlogspensioenen (NKOP)
• Ombudsdienst voor Energie (OVE)
• Rentenfonds
• Vermogen van de Koninklijke Militaire School (Vermogen KMS)
Net zoals in de vorige Boeken bespreekt dit artikel de naleving van de wettelijke en reglementaire termijnen door deze federale openbare instellingen.
Dit artikel geeft een overzicht van de toestand van de rekeningen op 31 oktober 2012.
2.2

Naleving van de wettelijke termijnen

2.2.1 Wettelijk en reglementair kader
De data voor de opmaak, goedkeuring en toezending van begrotingsdocumenten en rekeningen zijn vastgelegd in de volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:
•
•

•

de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar
nut;
het koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D,
beoogd bij de wet van 16 maart 1954;
diverse wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de federale
instellingen sui generis.

De termijnen voor de overzending aan het Rekenhof van de rekeningen van de instellingen
van openbaar nut zijn de volgende:
•

voor de instellingen van categorie A, B, C en D: 31 mei van het jaar volgend op het beheersjaar;
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•

bij de federale instellingen sui generis gelden enkel precieze overzendingstermijnen
voor het BIPT en het NGBF (31 mei x+1), de NKOP en de NKR (31 maart x+1)236.

2.2.2 Analyse van de termijnen voor de overzending
Op 31 oktober 2012 hadden elf van de drieëndertig instellingen hun verwachte officiële rekeningen 2011 nog niet overgezonden aan het Rekenhof. Van de officieel ingediende rekeningen was slechts de helft binnen de wettelijke termijn overgezonden. Voor de boekjaren
2010 en 2009 ontbreken nog steeds de rekeningen van respectievelijk acht en drie instellingen. In vergelijking met de voorgaande jaren is er dus slechts een kleine verbetering.
Bij de zes instellingen van categorie A werden de rekeningen 2011 van het FPB, het FAVV en
het FAGG aan het Rekenhof overgezonden met een vertraging van minder dan een maand.
Het FAGG moet zijn rekeningen 2010 echter nog overzenden. De drie andere instellingen
(Fedasil, de PDOS en de Regie der Gebouwen) hadden hun rekeningen 2011 nog niet naar
het Rekenhof gestuurd op 31 oktober 2012. Twee instellingen hebben vertraging opgelopen
voor de jaren vóór 2011: de laatste rekeningen die Fedasil officieel overzond, waren die van
2009 en bij de Regie der Gebouwen zijn het die van 2006.
Van de tien instellingen van categorie B zijn er vier (IGVM, IV-NIOOO, KCE en FMO) die
hun officiële rekeningen 2011 nog niet aan het Rekenhof hadden overgezonden op 31 oktober 2012. Vier instellingen (BIRB, CDSCA, NGI en NOB) hebben hun rekeningen tijdig overgezonden of met minder dan een maand vertraging. Het Rekenhof ontving de rekeningen
van de twee resterende instellingen (KMS en Zilverfonds) met drie maanden vertraging.
Voor de voorgaande jaren ontbreken nog de officiële rekeningen 2010 van IV-NIOOO, de
officiële rekeningen 2009 en 2010 van IGVM en de eerste rekening van het FMO.
Vier van de vijf instellingen van categorie C hebben hun rekeningen 2011 officieel aan het
Rekenhof overgezonden binnen de opgelegde termijn of met minder dan een maand vertraging (FANC, NBN, PF en CDZ). De officiële rekeningen 2011 van de NDD zijn nog niet
overgezonden.
Van de twee instellingen van categorie D heeft alleen BK1 zijn officiële rekeningen naar het
Rekenhof gestuurd en dat gebeurde met minder dan een maand vertraging. De officiële
rekeningen 2010 en 2011 van BK4 zijn nog altijd niet overgezonden.
Van de tien instellingen sui generis hebben er acht hun officiële rekeningen 2011 binnen de
termijnen of met minder dan een maand vertraging voorgelegd. Het BIPT en het Vermogen
KMS hadden hun rekeningen 2011 nog niet overgezonden op 31 oktober 2012. De laatste officiële rekeningen die het Rekenhof ontving van het BIPT waren die van 2004 (ontvangen
op 4 oktober 2010).
2.2.3 Conclusies en aanbevelingen
Ondanks herhaaldelijk aandringen in de vorige Boeken stelt het Rekenhof opnieuw geen
significante verbetering vast in de naleving van de wettelijke en reglementaire termijnen

236 Indien de organieke wetgeving geen datum van overlegging bepaalt, beschouwt het Rekenhof 30 juni x+1 als datum van overlegging naar analogie met de overleggingstermijn vooropgesteld voor de algemene rekening van de
Staat in artikel 80 van de bij koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit.
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voor de opmaak, goedkeuring en voorlegging van de jaarrekeningen van de federale openbare instellingen.
De vertragingen houden verband met de administratieve procedures voor de opmaak en
overzending van rekeningen en in sommige gevallen ook met de termijn voor de certificering door de bedrijfsrevisor.
Net als de voorgaande jaren stelt het Rekenhof vast dat geen of onvoldoende gevolg wordt
gegeven aan zijn algemene aanbeveling om de administratieve procedure tussen de opmaak
van de rekeningen en de overzending ervan naar het Rekenhof te versnellen en om nieuwe
procedures af te spreken met de verschillende betrokken partijen.
Ook moet ervoor worden gezorgd dat de bedrijfsrevisor zijn werk kan doen binnen termijnen die verenigbaar zijn met de wettelijk vastgelegde termijnen voor de opmaak en de
overzending van de rekeningen van de instellingen.
Het Rekenhof dringt erop aan dat gevolg zou worden gegeven aan deze aanbevelingen. Het
wijst erop dat bijkomende inspanningen voor een tijdige overlegging van de jaarrekeningen
noodzakelijk zullen zijn, in voorbereiding op de inwerkingtreding van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003, die nog kortere termijnen voorschrijft237.
2.3
Kerncijfers
De ontvangsten, uitgaven en dotaties in de onderstaande tabel zijn (met uitzondering van
bepaalde gevallen) afkomstig uit de uitvoeringsrekening van de begroting van elke instelling, door de minister van Financiën voorgelegd aan het Rekenhof op grond van artikel 6,
§ 3 en 4, van de wet van 16 maart 1954 of op grond van de organieke bepalingen die eigen
zijn aan bepaalde instellingen. Deze cijfers omvatten de ontvangsten en uitgaven voor orde.
Er wordt enkel rekening gehouden met de dotatie ten laste van de federale Staat.
Voor rekeningen die slechts officieus aan het Rekenhof zijn voorgelegd, werden de cijfers
enkel vermeld indien ze zijn goedgekeurd door de bevoegde organen (het bevoegde beheersorgaan voor de instellingen van categorie B, C en D, of de bevoegde minister voor
instellingen van categorie A).

237 Op grond van artikel 93, § 1 en § 2, van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 moet de minister van Begroting de
goedgekeurde rekeningen van de administratieve openbare instellingen vóór 31 maart x+1 voor controle aan het
Rekenhof voorleggen.
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Tabel 2 – Ontvangsten, uitgaven en dotaties van de instellingen van openbaar nut in 2009, 2010 en
2011 (in miljoen euro)
Categorie

Instelling

Cijfers

2009

2010

2011

02. FOD Kanselarij van de Eerste Minister
B

B

KMS

NOB

Ontvangsten

47,8

44,8

45,5

waarvan dotatie

34,2

33,2

33,9

Uitgaven

48,0

44,9

45,4

Ontvangsten

10,0

10,3

10,8

7,5

7,4

7,7

10,0

10,4

10,8

Ontvangsten

0,3

519,2

430,8

waarvan dotatie

0,3

0,3

0,3

Uitgaven

0,3

519,2

430,8

Ontvangsten

5,2

5,6

5,4

waarvan dotatie

5,2

5,2

0,0

Uitgaven

2,5

3,8

4,4

19,9

20,3

22,4

0,0

0,0

0,0

Uitgaven

15,8

22,7

23,3

Ontvangsten

33,5

33,7

35,9

7,5

9,0

9,0

Uitgaven

39,8

42,0

38,9

Ontvangsten

46,6

39,8*

36,2*

waarvan dotatie

42,9

39,2*

35,6*

Uitgaven

43,1

41,5*

37,9*

Ontvangsten

16,6

17,8

17,3

waarvan dotatie

12,4

12,8

13,0

Uitgaven

17,4

17,6

17,2

Ontvangsten

0,6

0,6

0,6

waarvan dotatie

0,3

0,3

0,3

Uitgaven

0,6

0,6

0,7

waarvan dotatie
Uitgaven
03. FOD Budget en Beheerscontrole
B

Zilverfonds

12. FOD Justitie
Sui generis

IGO

13. FOD Binnenlandse Zaken
C

FANC238

Ontvangsten
waarvan dotatie

16. Defensie
B

CDSCA

waarvan dotatie
B

B

Sui generis

IV-NIOOO

NGI

NGFB

rekeningen staatsdiensten en instellingen openbaar nut / 239

Categorie
Sui generis

Instelling

Cijfers

Vermogen
KMS

2009

2010

2011

Ontvangsten

3,5

6,5

n.b.

waarvan dotatie

0,0

0,0

n.b.

Uitgaven

3,2

6,6

n.b.

62,1

69,3

74,8

3,6

4,6

7,1

84,2

85,4

63,3

Ontvangsten

196,9

182,5

171,7

waarvan dotatie

196,9

182,5

171,7

Uitgaven

196,9

182,5

171,7

38,1

26,1

33,5

0,0

0,0

0,0

29,1

6,5

31,8

5,8

5,2

5,2

0

0

0

2,3

3,4

2,1

Ontvangsten

831,8*

747,6*

845,8*

waarvan dotatie

723,7*

654,9*

726,5*

Uitgaven

790,4*

785,9*

886,8*

11.494,7

11.830,7

12.298,5*

7.858,5

8.008,8

8.585,8*

11.386,1

11.824,0

12.253,5*

Ontvangsten

5,1*

5,9*

5,3*

waarvan dotatie

4,7*

4,7*

4,7*

Uitgaven

5,1*

5,9*

5,3*

Ontvangsten

3,3

3,4

3,4

waarvan dotatie

3,3

3,4

3,4

Uitgaven

3,3

3,3

3,4

18. FOD Financiën
C

PF

Ontvangsten
waarvan dotatie
Uitgaven

Sui generis

Sui generis

NKOP

NKR

Ontvangsten
waarvan dotatie
Uitgaven

Sui generis

Rentenfonds

239

Ontvangsten
waarvan dotatie
Uitgaven

19. Regie der Gebouwen
A

Regie240

21. Pensioenen
A

PDOS241

Ontvangsten
waarvan dotatie
Uitgaven

23. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
B

Sui generis

IGVM

NAR

242

240

Categorie

Instelling

Cijfers

2009

2010

2011

24. FOD Sociale Zekerheid
C

D

CDZ

BK1

Ontvangsten

3,0

4,0

5,1

waarvan dotatie

0,0

0,0

0,0

Uitgaven

3,7

3,9

4,6

19,5

19,6

19,2

0,0

0,0

0,0

Uitgaven

19,5

19,6

19,2

Ontvangsten

14,8

11,8*

18,3*

0,0

0,0*

0,0*

14,8

11,9*

18,4*

53,5

53,3*

55,1

waarvan dotatie

19,0

19,0*

19,0

Uitgaven

50,4

53,5*

54,2

Ontvangsten

183,1

179,3

187,7

waarvan dotatie

113,4

108,5

108,0

Uitgaven

159,8

161,1

171,1

Ontvangsten

4,2

9,2

9,1*

waarvan dotatie

2,2

2,1

2,1*

Uitgaven

7,1

7,3

9,1*

Ontvangsten

n.b.

n.b.

Uitgaven

n.b.

n.b.

10,1

9,8

9,5

waarvan dotatie

9,3

9,1

9,2

Uitgaven

9,8

10,8

10,5

321,4

321,8

357,6

13,0

13,3

13,3

371,3

319,9

382,4

Ontvangsten
waarvan dotatie

D

BK4

waarvan dotatie
Uitgaven

25. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu
A

A

B

B

FAGG

FAVV

KCE243

FMO244

Ontvangsten

32. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
A

B

FPB

BIRB

Ontvangsten

Ontvangsten
waarvan dotatie
Uitgaven
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Categorie
C

C

Instelling
NBN

NDD

245

Cijfers

BIPT

8,6

11,6

waarvan dotatie

2,7

6,9

6,9

Uitgaven

3,8

8,2

8,2

Ontvangsten

0,7

5,0

n.b.

waarvan dotatie

0,0

0,0

n.b.

16,9

23,6

n.b.

44,9*

43,7*

45,3*

0,0*

0,0*

0,0*

39,4*

39,5*

44,9*

Ontvangsten

0,02

0,02

0,02

waarvan dotatie

0,02

0,02

0,02

Uitgaven

0,01

0,01

0,01

Ontvangsten
Uitgaven

Sui generis

INR

OVE

2011

4,3

waarvan dotatie
Sui generis

2010

Ontvangsten

Uitgaven
Sui generis

2009

Ontvangsten

0,8

1,9

1,8

waarvan dotatie

0,8

0,0

0,0

0,004

0,9

1,3

Uitgaven

44. POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie
A

Fedasil

Ontvangsten

253,0

325,7*

n.b.

waarvan dotatie

246,9

321,7*

n.b.

Uitgaven

270,5

310,4*

n.b.

* Officieuze cijfers, hetzij uit officieuze rekeningen door de instelling ter beschikking gesteld, hetzij op een andere wijze door
de instelling ter beschikking gesteld (realisaties uit begrotingsdocumenten of cijfers door de instelling meegedeeld)
n.b.: niet beschikbaar238239240241242243244245

238 De cijfers die de tabel vermeldt voor het FANC zijn afkomstig uit de economische rekeningen van de instelling,omdat
die geen uitvoeringsrekening publiceert conform de wet van 16 maart 1954.
239 De cijfers die de tabel vermeldt voor het Rentenfonds zijn afkomstig uit de economische rekeningen, omdat die instelling geen uitvoeringsrekening publiceert.
240 De laatste rekening van de Regie der Gebouwen die officieel werd overgezonden, betreft het begrotingsjaar 2006.
241 De opgegeven bedragen voor de PDOS betreffen zowel de opdrachtenbegroting (ontvangsten en uitgaven die
betrekking hebben op de wettelijke opdrachten) als de beheersbegroting (ontvangsten en uitgaven die betrekking
hebben op het beheer).
242 Cijfers overgenomen uit de economische boekhouding.
243 Het KCE moet sinds 2010 de dotaties van de FOD Financiën en van de FOD Sociale Zekerheid terugbetalen boven
een bepaald maximumbedrag, zodra het de toelage van het RIZIV ontvangen heeft. De vermelde dotaties zijn de
dotaties aangerekend op de begroting en niet de definitief verworven dotaties. Zo werd in 2010 aan elke FOD een
bedrag van 1,1 miljoen euro voor het begrotingsjaar 2009 terugbetaald. In 2011 beliep de terugbetaling per FOD
0,2 miljoen euro voor het begrotingsjaar 2010.
244 Deze instelling (Fonds voor de Medische Ongevallen) werd opgericht door de wet van 31 maart 2010 betreffende devergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. De werking van het fonds (opdrachten en beheer)
wordtverzekerd door een jaarlijkse dotatie die bij koninklijk besluit wordt vastgesteld ten laste van de administratiekostenvan het RIZIV. Het fonds werd progressief op de rails gezet en is pas op 1 september 2012 volledig
operationeelgeworden.
245 De rekening van uitvoering van de begroting van de instelling omvat enkel de werkingskosten.
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Door een wijziging van zijn inrichtingswet is het Rekenhof sinds 1 januari 2012 bevoegd voor de
controle van de rekeningen van alle openbare instellingen die door de Staat worden opgericht
of die eronder ressorteren. Het Rekenhof heeft onderzocht aan welke criteria een instelling
moet voldoen om overeenkomstig de nieuwe wetsbepaling onder zijn controlebevoegdheid te
vallen. Aan de hand hiervan heeft het de instellingen proberen identificeren die nog niet aan
zijn rekeningencontrole waren onderworpen, maar die dat voortaan wel zullen zijn.
Het Rekenhof heeft nogmaals aangedrongen op een geactualiseerde indicatieve lijst van instellingen die onder het toepassingsveld van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 vallen. Het
heeft daarvoor verwezen naar de bestaande lijsten, zoals de lijst van de institutionele eenheden
van de Nationale Bank van België, de lijst van instellingen opgenomen in het KB betreffende de
consolidatie van de financiële activa van de overheid (voor de deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie) en de lijst van instellingen waarop de wetgeving inzake
overheidsopdrachten van toepassing is. Het heeft de ministers van Begroting en van Financiën
gevraagd een initiatief te nemen om deze lijsten permanent te actualiseren en op elkaar af te
stemmen, zodat de wetgeving op de openbare instellingen op coherente en transparante wijze
kan worden toegepast.

1

Inleiding

Op 1 januari 2012 is artikel 5, § 3, van de wet van 29 oktober 1846 tot de inrichting van het
Rekenhof, zoals ingevoegd bij de wet van 22 mei 2003 houdende wijziging van de wet van
29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof in werking getreden.
Overeenkomstig deze wetsbepaling worden de rekeningen van alle openbare instellingen
die door de Staat worden opgericht of die eronder ressorteren jaarlijks aan het Rekenhof
toegezonden. Tenzij een bijzondere wettelijke regeling ervan afwijkt, oefent het Rekenhof
ten aanzien van die openbare instellingen de bevoegdheden en controle uit die in § 1 246 van
artikel 5 worden omschreven en kan het hun rekeningen via zijn jaarlijkse Boeken aan het
parlement bekendmaken.
Dit betekent dat het Rekenhof voortaan niet enkel bevoegd is voor de controle en publicatie
van de rekeningen van de instellingen die expliciet in de geldende wets- en reglementsbepalingen zijn vermeld247, maar ook van deze die onder de voornoemde algemene wettelijke
omschrijving vallen.
Het Rekenhof heeft onderzocht aan welke criteria een instelling moet voldoen om overeenkomstig artikel 5, § 3, van zijn inrichtingswet onder zijn controlebevoegdheid te vallen.
Aan de hand hiervan heeft het getracht de instellingen te identificeren die nog niet aan zijn

246 Artikel 5, § 1, van de wet belast het Rekenhof met de controle van de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding van de verschillende diensten van de Staat. Het stelt de algemene rekeningen van de verschillende
diensten van de Staat vast en is belast met het onderzoek en het verevenen van de rekeningen van alle rekenplichtigen van de Staat. Het onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de uitgaven en de ontvangsten van de
Staat. De Kamer van volksvertegenwoordigers kan het Rekenhof gelasten een onderzoek naar de wettigheid en de
regelmatigheid van sommige uitgavenprogramma’s alsook financiële audits uit te voeren, binnen de diensten en
instellingen die aan de controle van het Hof zijn onderworpen. Het Rekenhof heeft permanent en onmiddellijk toegang tot de budgettaire aanrekeningen, zowel voor de vastleggingskredieten als voor de vereffeningskredieten.
247 Zie "Rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer en de instellingen van openbaar nut", punt 2.1.
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rekeningencontrole waren onderworpen maar dat vanaf 1 januari 2012 wel zijn. Het heeft de
betrokken instellingen, administraties en ministers daarover aangeschreven.
Hierna volgt een kort overzicht van de belangrijkste resultaten van zijn onderzoek en van
de maatregelen die het al heeft genomen of in de toekomst nog zal nemen om zijn uitgebreide controlebevoegdheid naar behoren uit te oefenen.

2

Criteria

Rekening houdende met en de plaats die het Rekenhof inneemt in het institutionele stelsel,
heeft het de instellingen die niet afhangen van de uitvoerende macht en die een dotatie
ontvangen (bv. het Grondwettelijk Hof), niet opgenomen in zijn onderzoek. De hierna volgende opmerkingen en aanbevelingen gelden dan ook niet voor deze instellingen.
Het Rekenhof is van mening dat het op grond van artikel 5, § 3, bevoegd is voor de controle
van elke rechtspersoon die werkt met federale overheidsgelden waarvan het beheer door de
federale regering moet worden verantwoord ten aanzien van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De openbare instelling in kwestie moet zijn opgericht door de federale Staat of
eronder ressorteren.
Om onderworpen te zijn aan artikel 5, § 3, moet een instelling voldoen aan alle volgende
criteria:
• een rechtspersoonlijkheid hebben die van de federale Staat is afgescheiden;
• werken met federale overheidsgelden;
• zijn opgericht door de federale Staat of eronder ressorteren, wat noodzakelijk inhoudt
dat de instelling onder het toezicht staat van de federale Staat voor het beheer van de
haar ter beschikking gestelde federale overheidsgelden.
Het criterium van de rechtspersoonlijkheid houdt in dat de juridische vorm waarin deze
rechtspersoon gestalte krijgt (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk) als zodanig geen belang heeft, zodat ook verenigingen zonder winstoogmerk, private stichtingen of stichtingen van openbaar nut, en vennootschappen de kwalificatie van openbare instelling in de
zin van artikel 5, § 3, kunnen krijgen.
Voorts moet het criterium “werken met federale overheidsgelden” zeer ruim worden geïnterpreteerd. De wijze waarop deze gelden worden overgedragen naar de instelling vervult
daarbij geen bepalende rol. Zodra een rechtspersoon werkt met de haar ter beschikking
gestelde federale overheidsgelden, onder welke vorm ook, is aan het criterium voldaan: subsidies, leningen met staatswaarborg, betalingen voor overheidsopdrachten, participaties,
maar evengoed retributies, heffingen, belastingen of ontvangsten uit verkoop van overheidsgoederen of -diensten die door de rechtspersoon zelf worden geïnd. Dat de instelling
daarnaast ook werkt met gelden die door een andere dan de federale overheid beschikbaar
zijn gesteld (bv. Europese gelden, gelden vanwege de gemeenschappen en gewesten of van
lokale overheden), is hierbij evenmin relevant.
Tot slot impliceert het criterium van het toezicht van de federale Staat dat de uitvoerende
macht over de juridische mogelijkheid beschikt om het gebruik door de rechtspersoon van
de haar toevertrouwde overheidsgelden te controleren en te corrigeren. Hiertoe moet de

gevolgen wijziging inrichtingswet rekenhof voor instellingen / 247

federale Staat de juridische mogelijkheid hebben in te grijpen in het beslissingsproces zelf
van de instelling via één of andere vorm van toezicht of controle (bv. via de benoeming van
leden van de bestuursorganen en directieleden, de aanstelling van regeringscommissarissen of vertegenwoordigers, het voorleggen en goedkeuren van begrotingen en rekeningen,
het houden van de meerderheid van de aandelen in een vennootschap enz.).

3

Toepassingsveld van artikel 5, § 3, van de inrichtingswet van het
Rekenhof

Op basis van de bovenstaande criteria is het Rekenhof tot de conclusie gekomen dat een
aantal instellingen onder het toepassingsveld van artikel 5, § 3, valt. Het heeft die instellingen daarvan op de hoogte gebracht en gevraagd in de mogelijkheid te worden gesteld zijn
controle ter plaatse uit te oefenen op de boekhouding en op het beheer van de instelling.
Het heeft er bij die instellingen op gewezen dat zij de nodige maatregelen moeten nemen
om hun rekeningen jaarlijks, zodra ze beschikbaar zijn onverwijld en uiterlijk tegen 30 juni
van het jaar volgend op het jaar waarop ze betrekking hebben, aan het Rekenhof te kunnen voorleggen. Er kan enkel van de datum van 30 juni worden afgeweken indien andere
wettelijk of reglementair opgelegde termijnen de naleving ervan onmogelijk maken. Deze
verplichting geldt voor het eerst voor de rekeningen die betrekking hebben op het jaar 2012.
Het Rekenhof heeft de instellingen er bovendien op gewezen dat de instellingen die moeten
worden beschouwd als een administratieve openbare instelling in de zin van artikel 2, 3°,
van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit
van de federale Staat vanaf 1 januari 2014 het systeem van algemene en begrotingsboekhouding moeten voeren en rekening moeten afleggen op de wijze zoals opgelegd door deze wet.
In dit kader heeft het nogmaals aangedrongen bij de ministers van Begroting en van Financiën om zo vlug mogelijk duidelijk te maken welke instellingen onder de toepassing van de
comptabiliteitswet vallen248 en dit, aan de hand van de indicatieve lijst van entiteiten die bij
de voorbereiding van die wet in het vooruitzicht werd gesteld. Het heeft hen eveneens de
criteria meegedeeld die hiervoor zouden kunnen worden gehanteerd.
Ook heeft het de verschillende bevoegde ministers verzocht het Rekenhof op de hoogte
brengen van eventuele andere instellingen die onder het toepassingsveld van artikel 5,
§ 3 kunnen vallen en het systematisch in te lichten wanneer dergelijke instellingen zouden
worden opgericht in de toekomst.
De meeste instellingen hebben inmiddels gereageerd op het schrijven van het Rekenhof
door een contactpersoon aan te stellen. Ook verschillende ministers hebben gereageerd op
de vraag naar het bestaan van andere openbare instellingen onder hun bevoegdheid.
Wat de indicatieve lijst van entiteiten betreft, wijst het Rekenhof op de bestaande lijst van
de institutionele eenheden opgesteld door de Nationale Bank van België (NBB). De indeling
van de NBB hangt duidelijk samen met de toepassingssfeer van de wetgeving op de conso-

248 Zie ook het hiernavolgende artikel “Voorbereiding van sommige entiteiten op de comptabiliteitswet van
22 mei 2003: opvolgingsaudit”.
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lidatie van de financiële activa (KB van 15 juli 1997249) en met de invoering van een uniform
boekhoudsysteem met het oog op de consolidatie van de algemene rekening van de federale
Staat via de comptabiliteitswet van 22 mei 2003.
Uit het onderzoek van het Rekenhof is echter gebleken dat mogelijk niet alle federale openbare instellingen zijn opgenomen in de lijst van de institutionele eenheden van de NBB.
Het benadrukt het belang van de volledigheid en juistheid van deze lijst. Om een zo volledig mogelijke afbakening van de toepassingssfeer van de nieuwe comptabiliteitswet van
22 mei 2003 te kunnen bekomen, moet immers rekening worden gehouden met de classificatie van de institutionele sectoren, in het bijzonder S.1311 (centrale overheid) van de NBB.
Het heeft ook vastgesteld dat een aantal rechtspersonen in de subsector S.1314 van de NBB
zijn ingedeeld die formeel gesproken niet zijn opgericht als openbare instelling van sociale
zekerheid en bijgevolg moeten worden beschouwd als administratieve openbare instellingen in de zin van artikel 2, 3°, van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003.
Voorts wees het onderzoek van het Rekenhof ook uit dat de lijst van instellingen in het KB
van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid onvolledig is, in vergelijking met de lijst van de institutionele eenheden van de NBB.
31 entiteiten die de NBB tot de centrale overheid of de wettelijke socialeverzekeringsinstellingen rekent, komen niet voor in dit besluit (parlementaire instellingen niet meegerekend).
Anderzijds is er ook samenhang tussen de indeling door de NBB en de toepassingssfeer
van de wet op de overheidsopdrachten250. In toepassing van deze wet is als bijlage van het
KB van 8 januari 1996251 de lijst opgenomen van de organismen van openbaar nut en de
rechtspersonen die bij de aanbesteding en gunning van werken, leveringen en diensten de
wetgeving op de overheidsopdrachten moeten volgen.
Die samenhang komt echter niet of onvoldoende tot uiting in de opbouw van de verschillende lijsten van instellingen (NBB, KB 1997, KB overheidsopdrachten). De vastgestelde verschillen worden ten dele maar niet volledig verklaard doordat sommige lijsten de afgelopen
jaren niet of onvoldoende aan de realiteit werden aangepast.
Het Rekenhof acht het daarom aangewezen dat de ministers van Begroting en van Financiën het initiatief zouden nemen om deze lijsten op permanente wijze te actualiseren en
op elkaar af te stemmen, zodat de verschillende wetgevingen (comptabiliteitswet, overheidsopdrachten, consolidatie financiële activa) op een coherente en transparante wijze
kan worden toegepast.

249 Koninklijk besluit van 15 juli 1997 houdende maatregelen tot consolidatie van de financiële activa van de overheid,
genomen met toepassing van de artikelen 2, § 1, en 3, § 1, 6°, en § 2, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot
realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire
Unie.
250 Wet van 24 december 1993.betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten.
251 Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen
en diensten en de concessies voor openbare werken.
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Het Rekenhof is nagegaan welk gevolg de FOD Budget & Beheerscontrole heeft verleend aan
de aanbevelingen die het had geformuleerd naar aanleiding van zijn onderzoek in 2010 naar de
voorbereiding van 67 entiteiten op de toepassing van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003.
Het uitstel van de inwerkingtreding van de wet tot 1 januari 2014 enerzijds en verschillende
begeleidende initiatieven van de FOD anderzijds hebben geleid tot een betere projectmatige
voorbereiding van de entiteiten op het nieuwe boekhoudkader.
Toch moet de minister van Begroting zo vlug mogelijk duidelijkheid scheppen via een indicatieve lijst van instellingen over de juiste toepassingssfeer van de nieuwe wetgeving. Ook mag de
FOD niet verkeerdelijk de indruk wekken dat parallelle boekhoudsystemen naast elkaar mogen
blijven bestaan. Naast de algemene boekhouding moet er ook oog zijn voor de begrotingscomponent van het nieuwe boekhoudsysteem. Voorts moet de juistheid van de cijfers die de
entiteiten in het kader van de consolidatie van de jaarrekening van de federale Staat moeten
leveren, worden gewaarborgd op basis van kwaliteitsvolle controlemaatregelen. Er moet worden onderzocht of het boekhoudkundig draagvlak van de entiteiten kan worden versterkt via
de oprichting van een centrale “boekhouddienst”. Tot slot moet permanent worden opgevolgd
welke vooruitgang de entiteiten maken op het vlak van de aanpassing aan de nieuwe boekhoudkundige regels.

1

Inleiding

Het Rekenhof voerde in 2010 een onderzoek 252 uit naar de voorbereiding van 67 entiteiten op de toepassing van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003253. In toepassing van deze
wet moesten de administratieve openbare instellingen (AOI), de administratieve diensten
met boekhoudkundige autonomie (ADBA) en de staatsbedrijven (SB) (hierna: de entiteiten)
met ingang van 1 januari 2012 een algemene en begrotingsboekhouding voeren die beantwoordde aan de vereisten van deze wet en het bij koninklijk besluit van 10 november 2009254
bepaalde boekhoudplan.
Het Rekenhof kwam tot het besluit dat midden 2010 onvoldoende zekerheid bestond dat
alle entiteiten in 2012 in staat zouden zijn de nieuwe regels van comptabiliteit en financiële
rapportering tijdig, volledig en correct toe te passen. Het had enkele aanbevelingen geformuleerd om aan deze situatie te verhelpen.
1.1
Opvolgingsaudit
Naar aanleiding van het onderzoek van het Rekenhof van 2010 had de FOD Budget & Beheerscontrole (FOD B&B) gesteld dat hij de noodzakelijke acties wilde ondernemen, voor
zover voldoende middelen ter beschikking werden gesteld om de entiteiten te begeleiden, opdat zij de gewenste gegevens naar vorm en inhoud binnen het opgelegde tijdschema zouden kunnen verstrekken. De FOD B&B heeft vervolgens naar aanleiding van het
onderzoek van het Rekenhof op 29 april 2011 een infodag georganiseerd over de wet van

252 Zie Rekenhof 167e Boek, Volume I, p. 523-539 en, Voorbereiding van de administratieve openbare instellingen, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en de staatsbedrijven op de boekhoudkundige verplichtingen
van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003, verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van 5 januari 2011.
Beschikbaar op www.rekenhof.be.
253 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
254 Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat
en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
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22 mei 2003 waarop de meeste van de bij het onderzoek betrokken entiteiten aanwezig waren alsook een tiental andere instellingen die mogelijk als administratieve openbare instelling onder de toepassing van de wet zullen vallen.
Omdat de entiteiten eind 2011 niet klaar bleken te zijn voor de overschakeling naar het
nieuwe boekhoudsysteem heeft de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen
de datum van inwerkingtreding van de comptabiliteitswet voor de AOI’s, ADBA’s en SB’s
uitgesteld tot 1 januari 2014. De betreffende wetsbepaling stelt dat bij koninklijk besluit de
inwerkingtreding van de wet kan worden vervroegd. Tot hiertoe werd van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Het Rekenhof vond het daarom nuttig in het voorjaar van 2012 na te gaan in welke mate er
voldoende maatregelen werden genomen of zijn gepland om ervoor te zorgen dat in 2014 de
overstap van de entititeiten naar het nieuwe boekhoudsysteem wel effectief zou kunnen
plaats hebben.
1.2
Procedure
Het Rekenhof onderzocht enkel welk gevolg de FOD B&B, en met name de dienst Federale
Accountant (hierna: FA), aan zijn aanbevelingen heeft verleend. Deze aanbevelingen zijn
voornamelijk aan de FOD gericht, die op grond van artikel 110 van de comptabiliteitswet
van 22 mei 2003 een sleutelrol vervult in de opmaak van de jaarrekening van de federale
Staat op basis van de door alle diensten verstrekte boekhoudkundige gegevens. Van deze
FOD mag dan ook worden verwacht dat hij de overstap van de instellingen naar de nieuwe
boekhoudkundige regels aanstuurt, coördineert en begeleidt.
Het Rekenhof voerde zijn onderzoek aan de hand van gesprekken met de FA en op basis van
documenten. Het legde zijn ontwerpverslag voor aan de FA in het kader van een informele
tegensprekelijke procedure. De opmerkingen van de FA werden opgenomen in het verslag
dat op 24 augustus 2012 is voorgelegd aan de minister van Begroting en aan de staatssecretaris voor Begroting. Deze hadden bij de afsluiting van dit Boek niet geantwoord.

2

Conclusies van het onderzoek en aanbevelingen

Het uitstel met twee jaar van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 voor de entiteiten die onder artikel 2,2 °-4°, van de wet vallen heeft ervoor gezorgd dat zij in principe
over voldoende tijd beschikken om zich voor te bereiden op het nieuwe geïntegreerde boekhoudsysteem van de comptabiliteitswet.
De FOD Budget en Beheerscontrole, en met name de FA, heeft in 2011 en 2012 inspanningen
geleverd om de entiteiten bewust te maken van de nieuwe wet en de noodzaak voor een projectmatige voorbereiding op de inwerkingtreding ervan op 1 januari 2014. De FOD kwam
hiermee tegemoet aan verschillende aanbevelingen die het Rekenhof in zijn onderzoek van
2010 had geformuleerd.
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Belangrijk is dat zo vlug mogelijk duidelijk wordt welke entiteiten onder de toepassing van
de comptabiliteitswet zullen vallen255. Hiervoor zou de door de minister van Begroting goed
te keuren indicatieve lijst van instellingen onverwijld moeten worden opgesteld en gepubliceerd. De FA heeft hiervoor al voorbereidend werk verricht, maar acht ook een tussenkomst
van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit (COC)256 wenselijk. De COC zou dan
ook zo vlug mogelijk haar werkzaamheden moeten aanvatten.
Voorts stelde het Rekenhof vast dat de FOD B&B wegens personeelsgebrek zijn begeleidende, coördinerende en sturende rol vooral beperkt tot de begeleiding van de entiteiten
bij het aanleveren van de gewenste boekhoudkundige gegevens. Het is op basis van deze
gegevens dat de minister van Begroting de geconsolideerde jaarrekening van de federale
Staat opmaakt. De FOD gaat er hierbij van uit dat de entiteiten hun bestaande boekhoudsystemen, indien gebaseerd op de regels van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de
boekhouding van de ondernemingen, mogen behouden op voorwaarde dat ze in staat zijn,
middels eventuele extracomptabele bewerkingen, jaarlijks tijdig de nodige gegevens onder
de gevraagde vorm voor de consolidatie aan de FOD B&B te bezorgen.
Een dergelijke benadering strookt echter noch met de letter, noch met de geest van de
comptabiliteitswet van 22 mei 2003, die voor de openbare diensten een eigen boekhoudsysteem oplegt waarin de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding worden
geïntegreerd. Het Rekenhof dringt er dan ook op aan dat de FOD B&B de entiteiten die deel
uitmaken van de consolidatiekring van de federale Staat ertoe zou aanzetten hun boekhoudsysteem volledig in overeenstemming te brengen met de in de comptabiliteitswet en
zijn uitvoeringsbesluiten voorgeschreven boekhoud- en rapporteringsregels.
De FOD B&B zou zijn ondersteunende rol niet mogen beperken tot de algemene boekhouding (en de begrotingsrekeningen van de klasse 8 en 9), maar ook ondersteuning moeten
bieden aan de voorbereiding van de entiteiten op het voeren van een vastleggings- en vereffeningsboekhouding in de begrotingscomptabiliteit.
Voorts lijkt de FOD B&B weinig aandacht te hebben voor de risico’s die verband houden
met de juistheid van de gegevens die hem voor consolidatie worden verstrekt. Het Rekenhof
is van oordeel dat pas tot de consolidatie mag worden overgegaan op basis van financiële
gegevens waarover voldoende zekerheid bestaat dat ze een getrouw beeld van de werkelijkheid weergeven. De FOD B&B moet er dan ook over waken dat de entiteiten voldoende
zekerheid kunnen bieden over de kwaliteit van de controlemaatregelen die de juistheid van
de financiële data moeten waarborgen. Desgevallend moet de FOD de nodige juridische,
procedurele of organisatorische maatregelen voorstellen.
Gezien de kosten die gepaard gaan met de opmaak van een aangepast boekhoudsysteem en
een boekhouding die voldoet aan de nieuwe vereisten op het vlak van software en know-

255 Zie ook het vorige artikel in dit Boek: “Wijziging van de inrichtingswet van het Rekenhof: gevolgen voor de controle
op de openbare instellingen”
256 De COC werd opgericht bij wet van 18 januari 2010 en heeft onder meer tot taak de regeringen van de federale
Staat, de gemeenschappen en de gewesten, en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie te adviseren
over de normen van de openbare comptabiliteit en over de aanpassing ervan met het oog op een eenvormig gebruik van het boekhoudplan en rekening houdende met de internationale ontwikkelingen op het gebied van boekhoudkundige normen.
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how, kan worden overwogen een centrale “boekhouddienst” onder supervisie van de FA op
te richten, die boekhoudkundige diensten kan verstrekken aan de entiteiten die dit wensen.
Er zou ook kunnen worden onderzocht of alle huidige entiteiten wel in hun huidige, autonome vorm moeten blijven bestaan, dan wel of een aantal van hen niet (opnieuw) moeten
worden geïntegreerd in de diensten van algemeen bestuur.
Voorts zouden de ontbrekende uitvoeringsbesluiten zo vlug mogelijk moeten worden uitgevaardigd, en meer bepaald wat betreft de interne audit en de voorstelling van de begroting
van ontvangsten en uitgaven en de uitvoeringsrekening van de begroting.
Tot slot wijst het Rekenhof erop dat er geen algemene permanente monitoring bestaat van
de voortgang van de maatregelen die de instellingen nemen om zich aan de nieuwe boekhoudkundige regels aan te passen. Zo heeft de FOD B&B geen zicht op de instellingen die
het risico lopen ook tegen begin 2014 niet klaar te zijn en kunnen ook niet tijdig de nodige
maatregelen worden genomen om hieraan te verhelpen.
De aanbevelingen en opmerkingen die het Rekenhof naar aanleiding van zijn vorige onderzoek had geformuleerd, blijven dus onverminderd gelden en kunnen, samen met de
aanvullende beschouwingen en aanbevelingen van deze opvolgingsaudit, ertoe bijdragen
dat alle entiteiten in 2014 in staat zijn de nieuwe regels inzake comptabiliteit en financiële
rapportering tijdig, volledig en correct toe te passen.
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Nagenoeg alle instellingen beschikken over een eigen vermogen hoewel dat niet altijd is toegestaan in hun statuten of financiële reglementen. Tussen 2007 en 2010 zijn deze eigen vermogens, die voornamelijk uit reserves of overgedragen winsten bestaan, permanent gestegen, op
een kleine daling in 2009 na.
Het Rekenhof beveelt aan dat de instellingen die geen expliciete toelating hebben om reserves
op te bouwen, de modaliteiten voor de samenstelling en de grenzen van de reserves zouden
preciseren in hun financieel reglement, en dit met de goedkeuring van de bevoegde ministers.
Ten aanzien van de ministers formuleert het de aanbeveling bijzondere aandacht te besteden
aan deze eigen vermogens wanneer ze de jaarlijkse begrotingen goedkeuren en de toe te kennen
subsidies of dotaties bepalen.

1

Context

1.1
Draagwijdte van de audit
Het Rekenhof heeft de verschillende categorieën van reserves onderzocht die de instellingen die onder zijn controlebevoegdheid vallen, aanleggen. Het gaat om instellingen van
openbaar nut (ION), staatsdiensten met afzonderlijk beheer (SAB), instellingen sui generis
en overheidsbedrijven. Het onderzocht alle elementen van de eigen vermogens en de evolutie ervan tussen 2007 en 2010.
Het Rekenhof is onder meer nagegaan of de instellingen krachtens hun statuten gemachtigd zijn om reserves aan te leggen, of de bevoegde overheden de modaliteiten die eventueel
in de waarderingsregels zijn opgenomen over de opbouw van reserves op rechtmatige wijze
hebben goedgekeurd en of die modaliteiten in acht worden genomen.
In totaal werden 60 instellingen geselecteerd en werden er zeven geweerd om verschillende
redenen257.
1.2
Onderzoeksmethode
De gegevens werden bij de instellingen ingezameld en getoetst aan de hand van een gedeeltelijk vooraf ingevulde vragenlijst. De vragen hadden betrekking op de wettelijke en
reglementaire grondslagen voor de bestemming van de resultaten en voor de aanleg van
reserves en provisies, alsook op de rekeningen van de jaren 2007 tot 2010.
Het Rekenhof onderzocht de drie volgende elementen wegens de relevantie en de impact
ervan op het eigen vermogen:
• de economische resultaten;
• de subsidies of dotaties die de instellingen ontvangen ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de Staat;
• de thesaurie (geldbeleggingen en liquide middelen).

257 Omdat de instelling in de loop van de onderzochte periode werd opgeheven (Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij),
omdat de instelling ten tijde van het onderzoek nog altijd niet operationeel was (Agentschap 112, Fortis Fonds,
SAB’s belast met het beheer van de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen) of omdat
de instelling een grote achterstand had opgelopen wat de opmaak van de rekeningen betreft (Koninklijke Munt
van België, Regie der Gebouwen, Nationale Dienst voor Congressen).
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1.3
Wettelijk en reglementair kader
De wettelijke en reglementaire grondslagen voor de aanleg van reserves door instellingen
die binnen het onderzoeksveld vallen, hangen momenteel af van het soort instelling.
Voor de ION stelt artikel 7 van de wet van 16 maart 1954 dat het statuut van de instelling
bepaalt hoe de nettowinsten worden aangewend, welk deel van de winst als reserve mag
worden opgenomen zonder bepaalde aanwending en wat het maximumbedrag is van de reserve. Bovendien moeten de toezichthoudende minister en de minister van Financiën de regels goedkeuren voor de berekeningswijze en het maximumbedrag van de speciale reserves
en andere provisies die door de aard van de activiteiten van de instelling zijn verantwoord.
Voor de SAB worden de bepalingen vastgelegd bij koninklijk besluit, op voorstel van de
ministers waaronder die diensten ressorteren en van de minister van Financiën258. De koninklijke uitvoeringsbesluiten van de organieke wetten van die instellingen laten toe de
begrotingssaldi over te dragen naar een ander jaar. Bovendien mogen de middelen die nog
beschikbaar zijn bij het verstrijken van het begrotingsjaar, vanaf het daaropvolgende jaar
worden aangewend. Een dergelijke toelating heeft onvermijdelijk gevolgen voor de economische boekhouding: boeking in de reserves, in de overgedragen winsten...
Vanaf 1 januari 2014 zullen de meeste instellingen en diensten van de Staat onderworpen
zijn aan de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, en aan de bijbehorende uitvoeringsbesluiten259. De inwerkingtreding van die wet impliceert de opheffing van de artikelen 2 tot 7 van de wet van
16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, alsook
van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit (ze worden respectievelijk opgeheven door de artikelen 126 en 127).
1.4
Tegensprekelijke procedure
Op 14 maart 2012 heeft het Rekenhof een ontwerpverslag bezorgd aan de minister van Financiën en aan de minister van Begroting, zodat zij hun eventuele commentaar konden
formuleren.
In zijn antwoord van 8 oktober stemde de minister van Financiën in met de aanbevelingen
van het Rekenhof. De minister van Begroting had nog niet geantwoord bij de afsluiting van
dit Boek.

2

Bevindingen

2.1
Aanleg van reserves
De machtiging om reserves aan te leggen is niet systematisch opgenomen in de organieke
wetten en uitvoeringsbesluiten van elke instelling, en zelfs niet in hun financiële reglementen (waarderingsregels).
Van de 60 geselecteerde entiteiten zijn er 27 niet uitdrukkelijk gemachtigd om reserves
aan te leggen, terwijl uit het onderzoek blijkt dat nagenoeg alle instellingen (op drie na)

258 Artikel 140 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.
259 Artikel 2 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.
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over een aangelegd eigen vermogen beschikken dat hoofdzakelijk bestaat uit reserves en/
of overgedragen winsten.
De aandacht moet worden gevestigd op de bijzondere situatie van de SAB’s, die hun begrotingssaldo mogen overdragen naar een ander jaar en die de middelen, die bij het verstrijken
van het begrotingsjaar nog beschikbaar zijn, mogen aanwenden vanaf het daaropvolgende
jaar.
2.2
Eigen vermogen van de instellingen
De onderzochte instellingen vertonen onderling grote verschillen, niet enkel wat hun juridische vorm, hun omvang en hun takenpakket betreft, maar ook op het niveau van hun
boekhoudkundige en budgettaire structuren.
Het eigen vermogen van de instellingen omvat in werkelijkheid een waaier aan posten met
uiteenlopende benamingen: eigen vermogen (zonder specificatie), kapitaalinbreng, reserves (reserve zonder bijzondere bestemming, bestemde reserve, investeringsreserve, onbeschikbare reserve) en overgedragen winsten of verliezen.
De volgende tabel toont de eigen vermogens die op 31 december 2010 meer dan 100 miljoen
euro bedragen en de evolutie ervan sinds 2007.
Omvang van het eigen vermogen (in miljoen euro)
2007
Zilverfonds

2008

2009

2010

13.124,1

13.124,1

13.124,1

13.643,1

Nationale Delcrederedienst (NDD) –
eigen rekening

1.444,6

1.641,4

1.622,1

1.727,2

Muntfonds

1.130,9

1.181,8

1.284,7

1.393,0

231,4

232,6

217,6

213,6

33,7

94,4

124,1

167,4

Fedasil

157,6

156,4

135,7

152,1

Rentenfonds

137,3

139,4

141,5

143,3

68,3

94,0

91,8

122,5

16.327,9

16.664,1

16.741,6

17.562,2

328,5

327,4

325,9

349,0

16.656,4

16.991,5

17.067,5

17.911,2

Participatiefonds
NDD – rekening Staat

FAVV
Subtotaal
Andere instellingen
Totaal

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de instellingen.
De eigen vermogens van de onderzochte instellingen bedroegen in totaal 17,9 miljard euro
op 31 december 2010. Die som is voor 94 % in handen van drie instellingen: het Zilverfonds
(76,2 %), de Nationale Delcrederedienst (NDD) – eigen rekening (9,6 %) en het Muntfonds

260

(7,8 %). Dit is het gevolg van het specifieke takenpakket van die instellingen260. De vijf andere vertegenwoordigen elk nagenoeg 1 %.
Eind 2010 bestond het eigen vermogen van het Zilverfonds (13,6 miljard euro) uit reserves
die voornamelijk (12,9 miljard euro) niet-fiscale ontvangsten omvatten. Die middelen waren grotendeels belegd in zero bonds (effecten van de overheidsschuld).
De globale resultaten verbergen echter individuele situaties die problematisch kunnen zijn,
zoals de eigen vermogens van de Koninklijke Muntschouwburg en de Pensioendienst van
de Overheidssector, die negatief zijn.
De acht instellingen die over een eigen vermogen van meer dan 100 miljoen euro beschikken, vertonen ook uiteenlopende situaties. Zo gaat nagenoeg 60 % van alle subsidies aan de
onderzochte instellingen naar Fedasil en het FAVV (zij ontvangen respectievelijk 44,2 % en
14,9 %), terwijl de NDD - eigen rekening, de NDD – rekening van de Staat, het Muntfonds
en het Rentenfonds geen enkele subsidie of dotatie ontvangen. Het Zilverfonds ontvangt
dan weer enkel een dotatie voor zijn werkingskosten.
Het Zilverfonds buiten beschouwing gelaten261, is het eigen vermogen van de onderzochte
instellingen gestaag toegenomen tussen 2007 en 2010 (9,5 % in 2008 en 8,2 % in 2010). De
daling in 2009 was te verwachten, gelet op de tegenvallende economische resultaten. Het
eigen vermogen van de instellingen is echter met 76 miljoen euro toegenomen (+2 % in vergelijking met 2008), voornamelijk dankzij het Muntfonds waarvan het eigen vermogen toenam met 103 miljoen euro262. De subsidies die de instellingen ontvingen, zijn in die periode
eveneens permanent gestegen.

3

Conclusies en aanbevelingen

Het eigen vermogen van de instellingen omvat uiteenlopende reserves in de ruime zin van
het woord. In de organieke wetten en uitvoeringsbesluiten van elke instelling is niet systematisch een machtiging opgenomen om reserves aan te leggen.
Het Rekenhof beveelt de instellingen die niet uitdrukkelijk gemachtigd zijn reserves op te
bouwen aan de modaliteiten om dergelijke reserves aan te leggen en de grenzen van die
reserves te preciseren in hun financieel reglement. Deze bepalingen moeten door de bevoegde ministers worden goedgekeurd.

260 Het Zilverfonds moet reserves aanleggen om tussen 2010 en 2030 de extra uitgaven van de diverse wettelijke pensioenstelsels te kunnen financieren als gevolg van de vergrijzing.
De NDD moet zijn klanten beschermen tegen de risico’s van internationale transacties (voornamelijk in jonge industrielanden en ontwikkelingslanden). Daartoe dekt de NDD de risico’s op het vlak van export, import en buitenlandse investeringen.
Het Muntfonds financiert en waarborgt de muntstukken die worden uitgegeven, en het financiert de Koninklijke
Munt van België door middel van voorschotten en leningen.
261 Bij de weergave van de evolutie van het eigen vermogen werd geen rekening gehouden met het Zilverfonds omdat
het eigen vermogen van het Zilverfonds in 2010 dermate toenam dat het beeld van de algemene evolutie erdoor
verstoord zou raken.
262 Door de verhoging van de geldcirculatie (uitgifte van euromunten).
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Ten aanzien van de ministers formuleert het Rekenhof de aanbeveling bijzondere aandacht
te besteden aan die eigen vermogens, bij de goedkeuring van de jaarlijkse begrotingen en
bij de toekenning van subsidies of dotaties.
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Poolsecretariaat: financieel
en materieel beheer van
de wetenschappelijke basis
“Prinses Elisabeth” op
Antarctica
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Het Rekenhof heeft de publieke-private samenwerking tussen het Poolsecretariaat en de Internationale Poolstichting met betrekking tot de basis “Prinses Elisabeth” op Antarctica onderzocht. Daarnaast onderzocht het ook de wettelijke onderbouwing, de financiële consequenties
en de manier waarop het Poolsecretariaat, binnen de gemaakte afspraken en het wettelijk kader, zijn opdracht uitvoert.
Het formuleert aanbevelingen voor:
• een betere wettelijke onderbouwing van de financiële verbintenissen van de Staat in de financiering, het onderhoud en de instandhouding van de basis;
• de formalisering van de eigendomsoverdracht van de basis via schenking;
• meer transparantie in de financiële verplichtingen van de Staat op lange termijn;
• een gepast beleidsinstrumentarium en voldoende personeelsmiddelen zodat het Poolsecretariaat effectief de basis financieel en materieel kan beheren;
• een effectieve overheidscontrole op de aanwending van de overheidsgelden door de Internationale Poolstichting.
De Ministerraad heeft op 13 juli 2012 een aantal beslissingen genomen die in belangrijke mate
tegemoetkomen aan de aanbevelingen van het Rekenhof.

1

Inleiding

Het Poolsecretariaat is een staatsdienst met afzonderlijk beheer binnen de POD Wetenschapsbeleid in de zin van artikel 140 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. De dienst werd opgericht door de artikelen 61 en 62 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I). Hij beheert financieel en materieel de wetenschappelijke
basis “Prinses Elisabeth”, die de stichting van openbaar nut Internationale Poolstichting
(hierna: IPF263) aan de Staat schenkt. De regels voor dat beheer werden met ingang van
31 maart 2009 vastgesteld bij koninklijk besluit van 20 mei 2009. Deze regels beoogden ook
tegemoet te komen aan het engagement van de overheid in het kader van de overdracht van
de basis door het IPF. Die overdracht gebeurde krachtens de partnerschapsovereenkomst
van 15 juni 2007 tussen de Belgische Staat en de IPF.
Het Poolsecretariaat legde voor het eerst rekeningen ter controle voor aan het Rekenhof over
het jaar 2010. Het Rekenhof heeft naar aanleiding van die controle aandacht besteed aan de
draagwijdte van de publieke-private samenwerking tussen het Poolsecretariaat en de IPF
met betrekking tot de basis “Prinses Elisabeth” op Antarctica, de wettelijke onderbouwing,
de financiële gevolgen, en ook de wijze waarop het Poolsecretariaat, rekening houdend met
de gemaakte afspraken en het bestaande wettelijk kader, zijn opdracht uitvoert.
Het heeft de resultaten van zijn controle op 14 maart 2012 meegedeeld aan de ministers
van Financiën en van Wetenschapsbeleid alsook aan de directeur van de staatsdienst en de
voorzitter van de beleidsraad van het Poolsecretariaat. Die laatste heeft in zijn antwoord
van 10 april 2012 verduidelijkingen verstrekt bij de opmerkingen van het Rekenhof. Het Rekenhof heeft op 27 juni 2012 geantwoord op de opmerkingen van de voorzitter. De minister
van Financiën noch de minister van Wetenschapsbeleid heeft op het verslag van het Reken-

263 De Internationale Poolstichting, beter bekend onder zijn Engels benaming International Polar Foundation (IPF), is
een Belgische stichting van openbaar nut die werd opgericht op 30 januari 2002.
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hof geantwoord. De Ministerraad van 13 juli 2012 heeft niettemin m.b.t. het Poolsecretariaat
beslissingen genomen die in belangrijke mate tegemoet komen aan verschillende aanbevelingen van het Rekenhof.

2

Wetenschappelijke basis “Prinses Elisabeth” op Antarctica

De Belgische regering besliste op 6 februari 2004 de Belgische Staat nauw te betrekken
bij de bouw van een nieuwe wetenschappelijke basis op Antarctica. De bouw zelf werd
gecoördineerd door de IPF in nauwe samenwerking met de POD Wetenschapsbeleid. Deze
samenwerking werd in 2007 geformaliseerd in een partnerschapsovereenkomst tussen de
Belgische Staat en de IPF, gewijzigd via een bijakte van 22 december 2008. In uitvoering
van de overeenkomst van 2007 werden op 30 maart 2010 de concrete modaliteiten van de
samenwerking en de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd in een partnerschapsprotocol.
De overeenkomst en het protocol hebben zowel op korte als lange termijn financiële gevolgen voor de overheid: een bijdrage in de financiering van de bouw van de basis, een
jaarlijkse bijdrage in de kosten voor het onderhoud en de instandhouding ervan en ook
van een jaarlijkse financiële ondersteuning van de wetenschappelijke werking via de POD
Wetenschapsbeleid. Ze gingen gepaard met een voorwaardelijke eigendomsoverdracht (in
de vorm van een schenking) van de basis door de IPF aan de Staat. Bovendien voorzag
de overeenkomst van 2007 in de oprichting binnen de POD Wetenschapsbeleid van een
staatsdienst met afzonderlijk beheer, onder de benaming Poolsecretariaat, die op basis van
paritair beheer de basis moest onderhouden en in stand houden.
2.1
Eigendomsoverdracht van de basis
Artikel 62 van de wet van 24 juli 2008 bepaalt dat het Poolsecretariaat instaat voor het
financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke basis “Prinses Elisabeth” in het
kader van de schenking aan de Staat door de IPF. De wet, noch de voorbereidende parlementaire documenten, die enkel verwijzen naar de goedkeuring op 1 juni 2007 van de
overeenkomst van 15 juni 2007 zonder verdere informatie te geven over de inhoud ervan,
vermelden dat de schenking onvolledig en voorwaardelijk is.
Volgens de overeenkomst blijft 1/1000e van de basis echter eigendom van de IPF en verbindt
de Staat zich ertoe jaarlijks (zonder beperking in de tijd) 1 miljoen euro bij te dragen in de
financiering van het onderhoud en de instandhouding van de basis alsmede 500.000 euro
in de financiering van het wetenschappelijk onderzoek. Deze voorwaarden werden zelfs
verstrengd voor de Staat in het protocol van 30 maart 2010264.
2.2
Opschortende clausule
De schenking (en de ermee gepaard gaande eigendomsoverdracht) van de basis aan de Belgische Staat werd niet geformaliseerd in een notariële akte die aan derden kan worden tegengeworpen. Dit kan verband houden met het feit dat het protocol van 30 maart 2010 werd

264 Indien de Staat zich niet zou houden aan deze financiële verplichtingen, is hij, op straffe van een dwangsom van
10.000 euro per dag, verplicht, binnen een maand nadat het Poolsecretariaat hem hierover heeft geïnformeerd,
zijn 999/1000 e aandeel van de eigendom van de basis aan te bieden aan de IPF.
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ondertekend onder de opschortende clausule (artikel 10.8) van de betaling aan de IPF van
diverse bedragen:
• 2,5 miljoen euro voor de aanvulling van uitrusting en stock (voor 12 april 2010). Dit bedrag heeft de POD Wetenschapsbeleid betaald op 15 juni 2010.
• 1,1 miljoen euro als voorschot van 65 % van de werkingskosten van BERLARE 2009-2010265
dit heeft het Poolsecretariaat op 23 december 2010 betaald.
• De kosten die overeenkomen met de prestaties van de IPF verbonden aan de logistieke
ondersteuning van expeditie JARE51 in het kader van het wetenschappelijk programma
SAMBA (voor 12 april 2010). Hiervoor werd nog geen betaling verricht.
• Een “financieringstool” die het de IPF mogelijk maakt de betaling te regelen van 1,5 miljoen euro verbonden aan de satellietbasis (voor 30 april 2010). Op 15 december 2011 betaalde het Poolsecretariaat 1 miljoen euro aan de IPF. Over het saldo bestaat onzekerheid.
Deze financiële verbintenissen van de Staat reikten verder dan wat in artikel 62 van de wet
van 24 juli 2008 en in de partnerovereenkomst van 2007, waarnaar in de voorbereidende
documenten van deze wet werd verwezen, was bepaald. De verbintenissen zijn weliswaar
vastgelegd in het partnerschapsprotocol dat de Ministerraad heeft goedgekeurd, maar
steunen niet op een expliciete wettelijke machtiging (organiek of in de vorm van een begrotingsbepaling). Omdat begin 2012 nog niet aan elke voorwaarde van de opschortende
clausule was voldaan, stelde het Rekenhof bovendien de vraag in welke mate dit een impact
heeft op de eigendomsoverdracht van de basis aan de Staat.
2.3
Vermogen van de Staat
Het Rekenhof merkt op dat n.a.v. deze schenking moet worden nagegaan hoe dit actief in
de boekhouding en de rekeningen van de Staat moet worden opgenomen. De bijakte van
22 december 2008 berekende de totale waarde van het concept en de bouw van de basis op
21.197.362 euro, waarvan 6.558.000 euro gefinancierd via de algemene uitgavenbegroting
van de Staat. Het was echter niet duidelijk of in dit bedrag ook de onroerende goederen
door incorporatie waren begrepen. Ook moest er rekening mee worden gehouden dat, via
de begroting van het Poolsecretariaat, de Staat jaarlijks bijdraagt in het onderhoud en de instandhouding van de basis. Daartoe gebeuren ook investeringen. Voorts wees het Rekenhof
erop dat de Staat de satellietbasis (1,5 miljoen euro) en de uitrusting en stock (2,5 miljoen
euro) betaalt.
2.4
Beheer van de basis
De wet belast het Poolsecretariaat met het financieel en materieel beheer van de basis.
Het koninklijk besluit van 20 mei 2009 preciseert dat het Poolsecretariaat de basis (samen
met de uitrusting) financieel, administratief en materieel beheert, onderhoudt en in stand
houdt (in ruime zin, operationele logistiek inbegrepen). Basis en uitrusting zullen aan de
IPF worden toevertrouwd via een partnerschapsovereenkomst (met name het protocol) die
het Poolsecretariaat en de IPF moeten sluiten, zoals de overeenkomst van 2007 tussen de
Staat en de IPF bepaalt.
Artikel 3 van het protocol legt de eigenlijke verantwoordelijkheid van het beheer en de
werking van de basis daarentegen bij de IPF. Dat wordt verklaard door de complexiteit en

265 Belgian Antarctic Research Expeditions.
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het innoverende karakter van de basis. Die heeft gespecialiseerde teams en materiaal nodig
waarvoor de IPF over de nodige knowhow beschikt. De IPF kan daartoe alle kosten maken
en contracten aangaan binnen de perken van de toegekende begroting.
Het Rekenhof stelde vast dat het Poolsecretariaat op geen enkele wijze betrokken is bij het
feitelijke beheer van de basis. Zijn rol beperkt zich tot een aantal formele handelingen vastgelegd bij koninklijk besluit van 20 mei 2009:
• de opmaak van een vijfjaarlijks beleidsplan;
• de opmaak van een jaarlijks activiteitenprogramma in overeenstemming met dit beleidsplan;
• de opmaak van de begroting;
• de goedkeuring van een jaarlijks investeringsplan;
• de opvolging via een boordtabel van de realisaties (fysische en statistische gegevens),
van het administratieve en financiële beheer (budgettaire, boekhoudkundige gegevens
en personeelsgegevens) en van de resultaten van de activiteiten (realisatiegraad van de
in het beleidsplan bepaalde doelstellingen) van het Poolsecretariaat en de basis;
• de opmaak van een jaarlijks activiteitenverslag.
Bovendien beschikt het Poolsecretariaat in de praktijk niet over het instrumentarium waarin het koninklijk besluit voorziet om zijn opdrachten te vervullen266. Dit komt naar verluidt
doordat het niet over eigen personeel beschikte. Tot eind 2011 was immers een ambtenaar
van de POD Wetenschapsbeleid als directeur ad interim op deeltijdse basis belast met het
dagelijks beheer van de staatsdienst.
De staatsdienst steunt de facto op de informatie van de IPF. Die heeft voor de campagnes 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012 de in het protocol voorgeschreven kostenplannen
opgemaakt. Deze plannen zijn eerder rudimentair en beperken zich tot de kostprijs van de
activiteiten, zonder enige inhoudelijke toelichting. De plannen werden besproken en goedgekeurd door de beleidsraad267.
Het Rekenhof merkt hierbij op dat de IPF een private stichting van openbaar nut is die
daardoor niet onder de controle van de overheid valt. Hoewel de overeenkomsten en het
koninklijk besluit van 20 mei 2009 een aantal drempels bevatten om te verhinderen dat de
Staat wordt geconfronteerd met onvoorziene financiële verplichtingen voor het onderhoud
en de instandhouding van de basis, blijkt het Poolsecretariaat in praktijk onvoldoende gewapend om de activiteiten van de IPF en de financiële verplichtingen voor de Staat effectief
te controleren. De paritaire structuur van de beleidsraad, voorgezeten door de voorzitter

266 Het vijfjaarlijkse beleidsplan (artikelen 5, § 1, en 41 van het koninklijk besluit van 20 mei 2009) moet in de vorm
van doelstellingen beschrijven hoe de staatsdienst zich ertoe verbindt zijn opdrachten uit te voeren, maar is nog
niet opgemaakt. Wel bestaat er een ontwerp van strategisch plan met een lijst van activiteiten voor de periode
2011- 2015 op vlak van wetenschappelijke ondersteuning, beheer, onderhoud en instandhouding van de basis. Dit
document werd echter niet goedgekeurd door de minister van Wetenschapsbeleid. De financiële impact van deze
activiteiten kan er bovendien niet uit worden afgeleid. Het activiteitenprogramma van het Poolsecretariaat en de
basis werd evenmin opgemaakt. De boordtabel om het beheer van het Poolsecretariaat en van de basis te volgen
en te beoordelen, op basis van indicatoren over de realisaties, het administratieve en financiële beheer en de resultaten van de activiteiten, bestaat niet.
267 Uit de notulen van de beleidsraad kan niet worden afgeleid dat de raad ook aandacht heeft voor de opportuniteit
van de begrote kosten in het licht van opdrachten van het Poolsecretariaat voor het onderhoud en de instandhouding van de basis.
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van de IPF, waarborgt als zodanig niet dat de belangen van de Staat en de IPF in de werking
en de financiering van de basis altijd overeenkomen. Gelet ook op artikel 2 van het protocol
van 30 maart 2010 (zie punt 2.5 hierna), is het Rekenhof van mening dat de overheid er zich
van bewust moet zijn dat elk onevenwicht in het nadeel van de Staat in het aansturen van
het Poolsecretariaat, belangrijke gevolgen kan hebben voor de rechten en verplichtingen
van de Staat.
2.5
Bijdrage van de Staat in de financiering van de basis
1. In artikel 2.6 van het protocol heeft de Staat er zich toe verbonden de financiële middelen
toereikend te maken “voor het onderhoud van de basis en/of instandhouding ervan in overeenstemming met de vereisten van de missies van allerlei aard aanvaard door het Poolsecretariaat”. Bovendien legt artikel 2.7, zoals eerder al vermeld, straffen op als de Staat zich niet
aan zijn financiële verplichtingen houdt. Anderzijds bepaalt artikel 4 van hetzelfde protocol dat de IPF jaarlijks een kostenplan voorlegt aan het Poolsecretariaat met de geplande
uitgaven. Dit kostenplan wordt goedgekeurd door de beleidsraad van het Poolsecretariaat
overeenkomstig de begroting die het Poolsecretariaat toekent. De IPF zelf mag de Belgische
Staat niet financieel verplichten. De directeur van het Poolsecretariaat moet vooraf elk financieel engagement of elke uitgave buiten de begroting goedkeuren.
Volgens het protocol moet het Poolsecretariaat dus enerzijds het kostenplan goedkeuren.
Anderzijds wordt de begroting van het secretariaat als staatsdienst goedgekeurd via de
jaarlijkse algemene uitgavenbegroting. Het Rekenhof wijst op de tegenspraak tussen beide
bepalingen, die tot interpretatieverschillen over de juiste draagwijdte van de verantwoordelijkheid van de Staat in de financiering van de basis kan leiden.
2. De kostenplannen van de IPF zouden aan de basis van de begroting van het Poolsecretariaat moeten liggen. Omdat de IPF de kostenplannen pas enkele maanden vóór de start van
de nieuwe campagne opmaakt (of voorlegt), kan het Poolsecretariaat hiermee geen rekening houden bij de opmaak van zijn begroting 268. Bovendien maakt de IPF een begroting op
volgens campagnejaren (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012) en het Poolsecretariaat op basis
van begrotingsjaren (2010, 2011, 2012). De begroting 2010 van het Poolsecretariaat bevat de
middelen voor de campagne 2009-2010 en een gedeelte van de campagne 2010-2011, terwijl
de begroting van 2011 enkel voorzag in de financiering van het saldo van de begrote uitgaven van de campagne 2010-2011 maar geen middelen bevatte voor de campagne 2011-2012269.
De overeenkomsten tussen de Staat en de IPF verduidelijken niet of de drempels slaan op
campagnejaren of kalenderjaren. Gelet op de operationele logica van de IPF kan het Rekenhof aanvaarden dat de begrote middelen het de IPF moeten mogelijk maken de uitgaven
voor onderhoud en instandhouding van de basis per campagne te dekken. De kostenplannen van de IPF zijn ook in die zin opgemaakt. De verplichtingen van de Staat moeten bijgevolg per campagnejaar worden bekeken. Om de verschillende benaderingswijzen op elkaar af te afstemmen, zouden de middelen in de begroting van het Poolsecretariaat moeten
slaan op twee campagnejaren.

268 Het kostenplan van de IPF voor de campagne 2011-2012 werd bv. pas op 6 juni 2011 voorgelegd aan en goedgekeurd door de beleidsraad van het Poolsecretariaat.
269 Omdat de IPF liquiditeitsproblemen had, heeft de Ministerraad op 29 september 2011 2 miljoen euro vrijgemaakt
op een interdepartementale provisie zodat de IPF in 2011 via een provisioneel krediet de campagne 2011-2012 kon
financieren. Dit bedrag, op 13 december 2011 betaald, had als zodanig moeten worden opgenomen in de (aangepaste) begroting van het Poolsecretariaat.
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Tot slot wijst het Rekenhof er nog op dat het onduidelijk is wat de financiële impact is van
de campagnes van de volgende jaren. Nochtans moet het Poolsecretariaat als staatsdienst
met afzonderlijk beheer ook een meerjarenbegroting opmaken conform de instructies van
de minister van Begroting. Dat gebeurt echter niet.
3. Uit de kostprijs van de opeenvolgende campagnes blijkt dat de bedragen uit de overeenkomsten tussen de Staat en de IPF onvoldoende zijn om het onderhoud en de instandhouding van de basis te dekken270. Een gemiddelde campagne zou tussen de 2,5 en 3 miljoen
euro kosten, terwijl in de begroting van het Poolsecretariaat slechts 1,8 miljoen euro wordt
ingeschreven. Artikel 2 van het protocol bepaalt echter dat wanneer de middelen ontoereikend zijn voor het onderhoud en de instandhouding van de basis (in overeenstemming met
de vereisten van de aanvaarde missies), de Staat het financieringstekort moet bijpassen.
Bijgevolg rijst de vraag wat de financiële gevolgen zijn voor de Staat van deze verplichting.
Anderzijds heeft de IPF de kosten voor de campagnes 2009-2010 en 2010-2011 niet bij het
Poolsecretariaat verantwoord (artikel 4.3 van het protocol). Het Poolsecretariaat ontvangt
van de IPF enkel het kostenplan voor de komende campagne en een overzicht van de realisaties t.o.v. het budget van de vorige campagneperiode (zonder de onderliggende stukken).
Het protocol bepaalt bovendien dat de IPF de budgettaire en boekhoudkundige normen
moet volgen, alsook de normen voor overheidsopdrachten en tot controle van uitgaven die
van toepassing zijn op het Poolsecretariaat. Het is echter onduidelijk wat hiervan de draagwijdte is en of de IPF dat ook doet. Het Poolsecretariaat is in elk geval niet in staat de naleving van deze bepalingen na te gaan of af te dwingen.
2.6
Dotaties voor het Poolsecretariaat
Artikel 47 van het koninklijk besluit van 20 mei 2009 bepaalt dat 65 % van de dotatie van
het begrotingsjaar vóór het einde van het eerste trimester van het begrotingsjaar moet
worden vereffend. Het saldo van 35 % wordt betaald na de goedkeuring van de rekeningen
van het voorgaande jaar door de minister van Wetenschapsbeleid (dus uiterlijk op 31 mei
van het begrotingsjaar). In praktijk ontving het Poolsecretariaat de eerste schijf van 65 %
van de dotatie van het begrotingsjaar 2010 pas op 17 december 2010, het saldo van 35 %
(700.000 euro) op 7 juli 2011. Wil het Poolsecretariaat kunnen voldoen aan zijn verplichtingen t.a.v. de IPF, moeten de dotaties tijdig ter beschikking worden gesteld.
Anderzijds ondertekent het Poolsecretariaat jaarlijks op verzoek van de IPF (en voorafgaand aan de nieuwe campagne) een schuldvordering ten belope van de bedragen van de
komende campagne waartoe de overheid zich heeft geëngageerd. Daarbij is ook bepaald dat
bij laattijdige betaling 7 % intrest wordt aangerekend per jaar271. Daardoor gaat het Poolse270 De campagne 2010-2011 was begroot op 2.527.049,80 euro. Ter financiering werd naast het saldo van
2010 (692.141,91 euro) ook 1.833.900 euro ingeschreven in de begroting 2011 (1.728.900 voor de campagne alsook een niet verdeeld bedrag van 105.000 euro). Bij de begrotingsaanpassing werd dit bedrag verminderd tot 1.799.900 euro. Het totaalbedrag voor de campagne 2010-2011 bedroeg dus
2.492.041,91 euro. De werkelijke kostprijs bedroeg volgens de IPF 2.813.651,65 euro, d.i. 321.609,74 euro meer.
De begrote en door de beleidsraad van 7 juli 2011 aanvaarde kostprijs van de campagne 2011-2012 bedraagt
2.581.602 euro. De begroting 2012 van het Poolsecretariaat is niet opgenomen in de algemene uitgavenbegroting
van de federale Staat. Het secretariaat ontvangt voor 2012 een dotatie uit de begroting van de POD Wetenschapsbeleid van 2.063.000 euro. In dit bedrag zijn ook de eigen werkingskosten van het Poolsecretariaat begrepen .
271 Volgens berekeningen van de IPF zou het Poolsecretariaat al ongeveer 61.000 euro aan intrestlasten en kosten
verschuldigd zijn.
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cretariaat financiële verplichtingen ten laste van de Staat aan waarvoor op dat ogenblik nog
niet de nodige begrotingskredieten ter beschikking zijn. Dat gebeurt immers maar als de
begroting van het Poolsecretariaat wettelijk wordt bekrachtigd.

3

Aanbevelingen

Het Rekenhof formuleert naar aanleiding van zijn controle de volgende aanbevelingen:
1. Omdat het protocol van 30 maart 2010 afwijkt van de oorspronkelijke verbintenissen van
de Staat in de overeenkomst van 15 juni 2007, die aan de basis lag van de oprichting van het
Poolsecretariaat als staatsdienst met afzonderlijk beheer, is het Rekenhof van oordeel dat
de wetgever de bijkomende en gewijzigde verplichtingen voor de Staat die voortvloeien uit
dit protocol, moet bekrachtigen.
2. Er moet worden onderzocht wat de juridische impact is van de voorwaarden en opschortende clausules met betrekking tot de schenking van de basis aan de Staat in het protocol
van 2010272. Ook moet worden nagegaan of en hoe de eigendomsoverdracht kan worden
geformaliseerd en tegenwerpelijk gemaakt ten opzichte van derden.
3. De waarde waarvoor en de wijze waarop de basis moet worden opgenomen in het actief
van de Staat, moeten worden bepaald. Hierbij moet rekening worden gehouden met het
feit dat de financiering deels door de IPF en deels ten laste van de begrotingskredieten van
POD Wetenschapsbeleid is gebeurd en dat ook werd bijgedragen in de financiering van de
satellietbasis en de uitrusting van de stock.
4. De discrepantie tussen enerzijds de wetgeving en de reglementering die het financieel en
materieel beheer van de basis toevertrouwen aan het Poolsecretariaat en anderzijds de feitelijke toestand dat deze opdrachten in werkelijkheid grotendeels worden uitgevoerd door
de IPF, moet worden weggewerkt. Indien het de bedoeling is dat het Poolsecretariaat de taken effectief uitvoert, moet de protocolovereenkomst in die zin worden aangepast en moet
het Poolsecretariaat het beleidsinstrumentarium (beleidsplannen, boordtabellen, activiteitenprogramma) krijgen zoals in het koninklijk besluit van 20 mei 2009 is voorgeschreven.
Het moet ook over het personeel beschikken om zijn opdrachten effectief te kunnen opnemen. Zo niet moeten de wetgeving en reglementering worden aangepast.
5. De jaarlijkse kredieten die in de uitgavenbegroting van de Staat rechtstreeks of onrechtstreeks (via de dotatie aan het Poolsecretariaat) voor de financiering van de basis worden
uitgetrokken, moeten beter worden afgestemd op de financiële verbintenissen die de Staat
met de IPF is aangegaan. Het verdient aanbeveling de maximumbedragen waartoe het
Poolsecretariaat de Staat mag engageren in een meerjarenperspectief vast te leggen, zodat
de begrotingsimpact op lange termijn kan worden ingeschat. De financiële impact van de
campagnes van de volgende jaren moet in het kader van de meerjarenbegroting van het
Poolsecretariaat worden becijferd en meegedeeld aan de minister van Wetenschapsbeleid.
6. In het licht van het protocol moet voor de verschillende campagnes worden nagegaan wat
de financiële gevolgen zijn voor de Staat van het feit dat de reële kostprijs van de campagnes

272 In zijn brief bevestigt de voorzitter van de beleidsraad van het Poolsecretariaat deze vaststelling van het Rekenhof
en verwijst hij naar de opschortende clausule in artikel 8 § 10 van het partnerschapsprotocol.
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hoger ligt dan wat initieel in de begroting van het Poolsecretariaat was opgenomen. Zo nodig moet de wetgever het principe bekrachtigen dat de Staat de kosten van het onderhoud
en de instandhouding van de basis integraal financiert conform de kostenplannen van de
IPF, voor zover het Poolsecretariaat ze heeft aanvaard.
De mogelijke financiële verplichtingen die voortvloeien uit het financieringstekort, zoals
bedoeld in artikel 2 van het protocol, moeten worden becijferd. Zo nodig moeten de daaruit
voortvloeiende vastgestelde rechten in de boekhouding van het Poolsecretariaat worden
geboekt. Er moet ook over worden gewaakt dat de dotaties tijdig aan het Poolsecretariaat
worden gestort zodat het zijn verplichtingen ten aanzien van de IPF binnen de termijn van
het protocol kan nakomen en intrest wegens laattijdige betaling kan vermijden.
7. De IPF moet het gebruik van de overheidsgelden schriftelijk verantwoorden. Er moeten
maatregelen worden genomen opdat het Poolsecretariaat de controleprocedure van artikel
4.3 van het protocol ook effectief kan toepassen.
8. De Staat moet in alle opzichten gewapend zijn om de kosten van de jaarlijkse campagnes
van de IPF te kunnen beoordelen. Als dit juridisch gebeurt door middel van een staatsdienst met afzonderlijk beheer, moet die de vereiste knowhow en instrumenten krijgen om
vooraf de kostenplannen van de campagnes te beoordelen, de financiële gevolgen ervan
voor de staatsbegroting in te schatten en naderhand de nodige controles te verrichten op de
aanwending van de overheidsgelden.
Indien het Poolsecretariaat niet in staat blijkt te zijn deze taken op zich te nemen, is het
aangewezen het nut en de efficiëntie van deze staatsdienst met afzonderlijk beheer te evalueren.
In dit verband herinnert het Rekenhof aan zijn onderzoek naar de beheersautonomie die
aan de staatsdiensten met afzonderlijk beheer is toegekend273. Het wees er daarin op dat
staatsdiensten als instrument van overheidsbeheer in het bijzonder beogen de principes
van flexibiliteit en parlementaire controle te combineren. Het afzonderlijk beheer wordt
toegekend om, in afwijking van de gebruikelijke regels van de rijkscomptabiliteit, eigen
ontvangsten te reserveren voor de uitgaven. Omdat het Poolsecretariaat geen eigen ontvangsten genereert en enkel via een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting
wordt gefinancierd, kan het bestaan ervan ook in het licht van artikel 140 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit ter discussie worden gesteld.

273 Rekenhof, 164e Boek, p. 232 e.v. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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4

Ministerraad van 13 juli 2012

De Ministerraad van 13 juli 2012 heeft op voorstel van de minister van Wetenschapsbeleid
voor het Poolsecretariaat en de basis “Prinses Elisabeth” zijn akkoord gegeven aan de “inkadering” (de verantwoording) en de kredietaanvraag voor de Antarctische campagne 20122013, met de volgende voorwaarden:
•
•
•

•
•

Het budget voor de Antarcticacampagne 2012-2013 mag niet worden overschreden en de
campagnekosten moeten in de toekomst nauwkeurig worden geraamd.
Voor alle investeringen moet de openbare aanbestedingsprocedures worden toegepast.
Die moeten altijd worden uitgevoerd in opdracht van het Poolsecretariaat.
De beheersinstrumenten (plan, procedures...) uit het koninklijk besluit van
20 mei 2009 en de procedures uiteengezet in de beleidsraad van 4 juni 2012 moeten worden gebruikt en effectief nageleefd.
Het Poolsecretariaat moet systematisch de kosten van de Antarctische campagnes controleren aan de hand van bewijsstukken.
Tegen einde 2012 zal het beheerssysteem en de volledige “opstelling” (de huidige manier van werken) opnieuw worden beoordeeld, met als doel de belangen van de Staat
te waarborgen. Deze nieuwe evaluatie zal steunen op een risicoanalyse en een audit
die tegen 1 december klaar moet zijn. De doelstellingen van de audit zullen onder meer
zijn een benchmarking op te stellen van de kosten van de Antarcticacampagnes, de mogelijkheden tot partnerschappen te analyseren en een evaluatie op te stellen van het
Belgische patrimonium ter plaatse. Hij zal ook een overzicht bieden van de uitgaven
sinds het begin van het project. Deze nieuwe evaluatie en de voorstellen die eruit zullen
voortvloeien, zullen aan de Ministerraad worden voorgesteld. Er zal elk jaareinde een
systematische evaluatie worden uitgevoerd.
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De rekeningen van de Regie der Gebouwen worden met verschillende jaren vertraging aan het
Rekenhof overgezonden. Uit de controle van de rekeningen van de jaren 2005 en 2006 zijn verschillende significante tekortkomingen gebleken. Zo ontbreken boekingen van verrichtingen in
de economische boekhouding in de loop van het jaar, is het boekhoudplan onaangepast, zijn
de internecontroleprocedures ontoereikend en bestaat er geen interne audit. Voorts ontbreken
waarderingsregels, is er geen opvolging van de vorderingen en is er een verkeerde waardering
van bepaalde balansrekeningen. Het Rekenhof had reeds vroeger opgemerkt dat met het boekhoudplan van de Regie geen getrouw beeld van de patrimoniale en financiële toestand kon
worden gegeven, maar zijn opmerkingen bleven zonder gevolg.
Het Rekenhof beveelt een volledige herziening aan van het boekhoudplan, met inbegrip van
een betrouwbare en overtuigende waarderingsmethode van de balansposten, het “in real time”
bijhouden van de economische boekhouding, het wegwerken van de achterstand bij de overzending van de rekeningen en het invoeren van internecontroleprocedures.

1

Context

1.1
Voorwerp van de audit
De Regie der Gebouwen maakt deel uit van de instellingen bedoeld in artikel 1, A, van de
wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
Haar hoofdopdracht bestaat erin de terreinen, gebouwen en aanhorigheden ter beschikking van de Staat te stellen die noodzakelijk zijn voor de diensten van de Staat, voor de door
de Staat beheerde openbare diensten, voor de uitvoering van de internationale verplichtingen van de Staat inzake immobiliën alsmede voor de huisvesting van sommige categorieën
van het door de Staat bezoldigde personeel. De Regie der Gebouwen richt daartoe gebouwen op, richt ze in en onderhoudt ze, koopt aan en onteigent, verkoopt, geeft en neemt de
onroerende goederen in huur en doet alle verrichtingen die betrekking hebben op het doel
dat ze nastreeft of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. De Regie
is geen eigenaar van de goederen die ze voor rekening van de Staat beheert.
Het Rekenhof heeft de rekeningen die de Regie voor de jaren 2005 en 2006 opstelde, en die
respectievelijk op 31 maart 2010 en 11 februari 2011 werden toegezonden, ter plaatse gecontroleerd. Het ging om de jaarrekeningen (de balans, de resultatenrekening en de toelichting), de rekening van uitvoering van de begroting, de beheersrekening en de rekening van
vermogenswijzigingen.
De Regie der Gebouwen beheerde voor die twee jaren een gemiddelde jaarlijkse begroting
van nagenoeg 950 miljoen euro.
1.2
Auditmethode
Het Rekenhof onderzocht de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen die
gelden voor de begroting en de boekhouding, de opvolging van zijn vroegere aanbevelingen, analyseerde de posten in de balans en in de resultatenrekening (saldi en bewegingen)
op basis van steekproeven, alsook de overeenstemming tussen de begrotingsboekhouding
en de economische boekhouding.
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1.3
Tegensprekelijke procedure
Het Rekenhof stuurde op 28 juni 2012 zijn ontwerpverslag voor commentaar aan de administrateur-generaal, die antwoordde op 24 juli 2012. Het heeft deze repliek die de inhoud
van het verslag niet betwist, in zijn eindverslag verwerkt.
Vervolgens heeft het zijn verslag toegezonden aan de minister van Financiën, met kopie
aan de bevoegde staatssecretaris en aan de administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen. De minister van Financiën heeft op 28 september 2012 een kopie aan het Rekenhof
toegezonden van zijn brief aan de staatssecretaris van de Regie der Gebouwen, waarin hij
aandrong op het belang van het zo vlug mogelijk wegwerken van de achterstand bij het
overleggen van de rekeningen.

2

Controleresultaten

2.1
Boekhouding en overzending van de rekeningen
De Regie moet jaarlijks, als instelling van openbaar nut, tegen 30 april een rekening van
uitvoering van de begroting van het jaar voordien opstellen, alsook een toestandsopgave
van het actief en passief op 31 december van het betrokken jaar274. Ze moet een dubbele
boekhouding voeren en een boekhoudplan opstellen dat is afgestemd op de aard van haar
activiteiten275. De Regie heeft in 1988 een boekhoudplan opgesteld en heeft zichzelf op basis
daarvan verplicht om een economische boekhouding te voeren. Ze heeft geopteerd voor
een begrotingsboekhouding die in de economische boekhouding geïntegreerd is. Vanaf
1 januari 2014 zullen de bepalingen van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van
de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat op de Regie van toepassing zijn.
Het Rekenhof wijst erop dat de algemene boekhouding pas wordt opgesteld nadat het jaar
is verstreken, en wel op basis van de begrotingsboekhouding. Het herinnert eraan dat de
boekhouding in real time moet worden gevoerd (dag na dag, volgens artikel 15 van het koninklijk besluit van 7 april 1954) en vestigt er de aandacht op dat krachtens de principes van
een dubbele boekhouding elke verrichting onverwijld, getrouw, volledig en in volgorde van
datum moet worden ingeschreven in één of meer journaals.
Het Rekenhof heeft al meermaals opgemerkt dat de Regie op basis van haar boekhoudplan
niet alle verrichtingen kan registreren op een manier die een getrouw beeld geeft van haar
patrimoniale en financiële situatie276. Zo bestaat er onder meer een risico op overschatting
van het totaalbedrag van de balans. De rekeningen van de Regie der Gebouwen boeten dan
ook flink aan nut in als beheersinstrument.
In 2008 had de verantwoordelijke minister aangekondigd dat er een werkgroep zou worden
opgericht om het boekhoudplan aan te passen en de procedures en processen te definiëren
met het oog op de inwerkingtreding van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003. De minister kondigde ook aan dat er nieuwe computerapplicaties zouden komen, die aansluiten bij

274 Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige instellingen van openbaar nut, art. 6, § 2.
275 Koninklijk besluit van 7 april 1954 houdende reglement op de begroting en comptabiliteit van de bij de wet van
16 maart 1954 bedoelde instellingen van openbaar nut , art. 16 en 18.
276 Een laatste maal met een brief van 14 april 2010 aan de minister van Financiën naar aanleiding van de controle van
de rekeningen 2003 en 2004.
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de specifieke kenmerken van de activiteiten van de Regie277. Dat initiatief lijkt echter op een
dood spoor te zijn beland.
De Regie der Gebouwen heeft haar rekeningen nooit voorgelegd binnen de wettelijke termijnen. Het Rekenhof had die problematiek reeds aangekaart in zijn vroegere Boeken278. Na
veel aandringen had de minister op 17 juli 2008 geantwoord dat de maatregelen die binnen
de dienst boekhouding werden genomen, het mogelijk zouden maken de gecumuleerde
achterstand bij het overleggen van de rekeningen (tegen eind 2009) weg te werken.
Het Rekenhof heeft de rekeningen van het jaar 2005 nochtans pas op 31 maart 2010 officieel
ontvangen. De rekeningen van het jaar 2006 werden op 11 februari 2011 ontvangen, d.i. met
een vertraging van drie jaar en acht maanden. Bij de afsluiting van dit Boek waren de rekeningen 2007 nog niet voor controle aan het Rekenhof overgelegd. Het Rekenhof stelt vast
dat het wegwerken van de achterstand zoals aangekondigd tegen eind 2009, niet is gelukt.
2.2

Controlefuncties

2.2.1 Interne controle
Binnen de financiële dienst bestaan er beknopte procedures, maar er is geen enkele procedure voor het doorzenden van informatie afkomstig van andere diensten. Er bestaan inventarissen van het informaticamateriaal en van het meubilair, maar ze worden op het einde
van het jaar niet overgezonden aan de dienst boekhouding om de op de actiefzijde geboekte
waarden aan te passen. De juridische dienst informeert de dienst boekhouding niet over
de opvolging van de lopende geschillen. Daardoor staan bepaalde schuldvorderingen al
meer dan tien jaar in de rekeningen vermeld, zonder dat de dienst boekhouding weet of ze
oninvorderbaar zijn geworden. Door deze situatie ontvangt de dienst boekhouding niet de
gegevens die nodig zijn om correcte jaarrekeningen te kunnen opstellen.
Naderhand werden bepaalde maatregelen genomen om iets te doen aan het gebrek aan
interne procedures en aan het feit dat er geen informatiedoorstroming is tussen de diensten. Zo werden de bevoegdheden van het directiecomité uitgebreid tot alle kwesties van
interne organisatie, algemene werking, behoeften van de klanten en vastgoedbeheer, werd
een overeenkomst gesloten met een privéconsultant om de informatiedoorstroming tussen
de financiële dienst en de andere diensten te verbeteren en werd een interne controleur
aangesteld in februari 2012.
2.2.2 Interne audit
Het Rekenhof herinnert eraan dat het koninklijk besluit van 3 oktober 2006 tot vaststelling
van het aantal management- en staffuncties bij de Regie der Gebouwen een interneauditfunctie heeft ingevoerd279. Bij het afronden van de auditwerkzaamheden (mei 2012) was die
functie echter nog niet toegewezen.

277 Brief van de minister van 17 juli 2008 als antwoord op de brief van het Rekenhof van 19 juni 2008, waarmee het de
minister het controleverslag van de rekeningen 2002 toezond. Zie Rekenhof, 165e Boek, Volume I, p. 280-285.
278 Rekenhof, 163e Boek, Volume I, p. 414 en 164e Boek, Volume I, p. 332.
279 Zie ook Rekenhof, 165e Boek, Volume I, p. 281-285.
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2.3

Waardering van de activa

2.3.1 Schuldvorderingen op meer dan een jaar
Deze post, voor een bedrag van 5,8 miljard euro, vertegenwoordigt op zich meer dan 95 %
van de totale activa. Volgens het boekhoudplan omvat deze rekening van schuldvorderingen naast de inbrengwaarde ook de investeringen die de Regie deed in gebouwen die de
Staat aan de Regie heeft toevertrouwd. Aangezien die gebouwen geen eigendom zijn van de
Regie, stelt het boekhoudplan van de Regie die vaste activa gelijk aan een schuldvordering
ten aanzien van de Staat.
Die weergave is echter in diverse opzichten problematisch, zoals het Rekenhof reeds vroeger heeft opgemerkt280. Het bedrag in de rekeningen van de Regie omvat de waarde van alle
investeringen in gebouwen die aan de Regie zijn toevertrouwd sinds haar oprichting, met
inbegrip van deze die niet meer tot het vermogen van de Staat behoren. De waarde van de
vervreemde of afgebroken gebouwen en die van de beheerde gebouwen worden weliswaar
op afzonderlijke rekeningen geboekt, maar de twee rekeningen worden opgeteld op de post
die in de balans wordt vermeld. De verkoop of de afbraak van het gebouw zou de (vermeende) schuldvordering van de Regie ten aanzien van de Staat echter in principe moeten doen
verdwijnen. De waarde van het vermogen van de Staat wordt bijgevolg overschat. Ze stijgt
zelfs als de Regie een gebouw laat afbreken (aangezien deze kosten bij de investeringsuitgaven worden geboekt).
Juridisch gezien is de Regie geen eigenaar van de gebouwen die ze beheert. Volgens de organieke wet treedt de Regie op “ten name en voor rekening van de Staat of van de instelling
van openbaar nut”281. De rol van de Regie is dus vergelijkbaar met een mandaat in de zin van
het burgerlijk recht282. Een mandaathouder heeft echter geen rechten over de goederen die
hij op verzoek van de mandaatgever beheert, zelfs als die nalaat de kosten van het beheer
terug te betalen. De Regie kan ten aanzien van de Staat geen enkele vordering laten gelden
voor de goederen die de Staat in haar beheer heeft gegeven. Volgens de normale logica van
een mandaat is zelfs het tegenovergestelde principe van toepassing (schuld van de mandaathouder ten aanzien van de lastgever), aangezien elke mandaathouder verplicht is “aan
de lastgever verantwoording te doen van al hetgeen hij krachtens zijn volmacht ontvangen
heeft”283.
Het resultaat dat op die manier jarenlang werd gecumuleerd, was in 2006 opgelopen tot
5,8 miljard euro. Het gaat om een approximatief cijfer omdat er geen fysieke inventaris is
opgesteld en omdat de financiële dienst van de Regie niet zeker is dat hij geïnformeerd werd
over alle vervreemdingen van gebouwen van de Staat.
Deze raming van de goederen die eigendom zijn van de Staat verschilt van de manier waarop de Commissie voor de Inventaris die goederen raamt. De Commissie probeert immers

280 Rekenhof, 163e Boek, Volume I, p. 416.
281 Art. 2, 8e lid, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van de Regie der Gebouwen.
282 D.w.z. “een handeling, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam
te doen” (art. 1984 van het burgerlijk wetboek). Zo gaat het althans telkens de Regie een handeling van juridische
aard moet verrichten die gepaard gaat met rechten en plichten (dat is een noodzakelijke voorwaarde voor een
mandaatovereenkomst).
283 Artikel 1993 van het burgerlijk wetboek.
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de marktwaarde van het vermogen te bepalen. Het aldus geraamde bedrag wordt bereikt
door aftrek van de afschrijvingen284 en houdt rekening met de meer- of minderwaarden die
ontstaan door de evolutie van de vastgoedmarkt285.
2.3.2 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden geboekt tegen aankoopwaarde, verminderd met de afschrijvingen. Er is geen boekhoudkundige inventaris noch een berekening van de eventuele
meerwaarden (of minderwaarden).
De gegevens worden niet gestaafd door een fysieke inventaris, behalve voor voertuigen. Het
in de balans geregistreerde cijfer (14,13 miljoen euro in 2006) omvat dus de totale aankoopprijs van alle goederen die werden aangekocht sinds de oprichting van de Regie, verminderd met een afschrijving van 10 % per jaar. De goederen zijn nochtans slechts voor 90 %
afgeschreven. De restwaarde (10 %) blijft onbegrensd in de tijd in de rekeningen staan, zelfs
als het goed werd doorverkocht of gedeclasseerd.
2.3.3 Schuldvorderingen ten aanzien van andere debiteuren dan de Staat
Deze schuldvorderingen zijn opgenomen in de rekening “voorraden, bestellingen in uitvoering en prefinancieringen” (als de schuldenaar een andere publiekrechtelijke persoon
is) of in de rekening “schuldvorderingen op hoogstens een jaar” (als de schuldenaar een
particulier is).
De prefinancieringen en de terugvorderbare voorschotten zijn voorschotten die werden
toegekend voor rekening van derden (2,87 miljoen euro). Aangezien de geschillen en de
procedures niet worden opgevolgd, staan bepaalde bedragen al jarenlang open in de boekhouding.
De “schuldvorderingen op hoogstens een jaar” (138,92 miljoen euro in 2006) en meer bepaald de rekening “klanten”, omvatten veelal huurgelden die de Regie niet kan recupereren.
Uit een analyse van de “schuldvorderingen op hoogstens een jaar” blijkt dat de oudste schuldvorderingen niet worden ingevorderd. Op 30 juni 2010 vertegenwoordigden de
schuldvorderingen van ouder dan vijf jaar 60 % van de totale openstaande schuldvorderingen (16,56 miljoen euro) en de schuldvorderingen van meer dan tien jaar oud 37,10 %.
Dat probleem hangt samen met het feit dat geen informatie wordt uitgewisseld met de
juridische dienst die belast is met het beheer van de geschillen en met de opvolging van de
invorderingen. Gelet op de bedragen die op die rekening worden gecumuleerd, zijn er waarschijnlijk schuldvorderingen die oninvorderbaar zijn geworden, zodat die post overschat is.
Het feit dat de boekhouding van de Regie der Gebouwen niet in real time wordt gevoerd,
maakt het onmogelijk de boekhouding te gebruiken als instrument voor de opvolging van

284 De Commissie trekt jaarlijks 2 % af als afschrijving, tot 76 % van de nieuwwaarde (daarna blijft het gebouw tot in
het oneindige gewaardeerd voor een restwaarde van 24 %). Voor monumenten en terreinen geldt uiteraard geen
afschrijving.
285 Voor bebouwde oppervlakten definieert de Commissie voor de Inventaris de gemiddelde waarde per vierkante
meter voor het volledige grondgebied. Daarna vermenigvuldigt ze dat cijfer met de totale oppervlakte van de
eigendommen van de Staat, berekend op basis van lijsten die de diverse directies van de Administratie van het Kadaster doorsturen. Voor de terreinen baseert de Commissie zich op de jaarlijkse ramingen van de aankoopcomités.
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schuldvorderingen. Op 31 december 2006 was er geen inventaris gemaakt van de nog op te
stellen facturen en vermeldt de rekening schuldvorderingen op hoogstens een jaar niet de
schuldvorderingen op klanten die in het jaar 2006 niet werden betaald.
De Regie der Gebouwen heeft tijdens het tegensprekelijke debat opgemerkt dat de financiële dienst de schuldvorderingen opvolgt. De dienst bezorgt de buitendiensten elke maand
de klantenrekeningen met openstaande vorderingen en het is dan volgens de Regie aan
de buitendiensten om herinneringen te sturen voor onbetaalde facturen, om een dossier
over de oninvorderbare schuldvorderingen op te stellen voor de juridische dienst en om de
financiële dienst te informeren over de maatregelen die werden genomen om de sommen
in te vorderen.
De Regie stelt voor om vanaf het boekjaar 2011 te werken met een rekening voor dubieuze
schuldvorderingen. Ze preciseert bovendien dat het huidige boekhoudplan geen overlopende rekeningen omvat en dat de informaticatoepassing het niet mogelijk maakt te werken
met afsluitende boekingen.
Niet-opvolging en niet-exhaustiviteit van de schuldvorderingen: het geval van het Belgisch
Stripcentrum
Door een vonnis van 2 oktober 1996 werd het Belgisch Stripcentrum, een private vereniging, ertoe veroordeeld meer dan 412.000 euro aan achterstallige huur (sinds de huurovereenkomst aanving, in 1989) te betalen aan de Regie, alsook de gerechtelijke intresten en de
onkosten. Er is ook nog een som van meer dan 4.500 euro verschuldigd voor waterverbruik.
De toenmalig bevoegde minister en zijn opvolgers hebben het vonnis nooit laten uitvoeren.
De Ministerraad van 14 oktober 2005 besliste dat de minister van Financiën, in samenspraak met de Regie der Gebouwen, alle nodige maatregelen moest nemen opdat de Regie,
wat het verleden betreft, zou afzien van de terugvordering van de verschuldigde huurgelden
en het gebouw voortaan gratis ter beschikking zou stellen van het Belgisch Stripcentrum.
De totale som die het Centrum verschuldigd was, werd begin 2006 geraamd op
1.344.720,18 euro. De voor de Regie bevoegde minister heeft op 17 mei 2006 ingestemd met
het voorstel om de schuldvordering als oninvorderbaar te beschouwen. Het bedrag van de
schuldvordering werd echter niet meegeteld in de rekening “klant”, zoals die is opgenomen
in de balans van de Regie voor het jaar 2005. De rekening van het boekjaar 2005 kan dus
niet als exhaustief worden beschouwd.
Aangezien de Regie een vonnis in handen heeft dat het Belgisch Stripcentrum ertoe veroordeelt de achterstallen aan te zuiveren, kon de schuldvordering pas oninvorderbaar worden
verklaard na stappen te hebben ondernomen met het oog op een gedwongen tenuitvoerlegging van het vonnis en na te hebben geconstateerd dat er geen betaling kon worden
verkregen.
Die beslissing van de Ministerraad kan op boekhoudkundig vlak weliswaar rechtvaardigen
dat de achterstallige huur niet meer opgenomen is bij de schuldvorderingen van de instelling vanaf de rekeningen 2006, maar juridisch gezien volstaat die beslissing niet om aan
een private vereniging definitief het recht te verlenen gratis gebruik te mogen maken van
een openbaar gebouw met een grote architecturale waarde, waarvan ze bepaalde delen
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zelfs voor eigen gewin onderverhuurt286. Een gebouw dat eigendom is van de Staat en dat
door de Regie wordt beheerd, kan in uitzonderlijke omstandigheden weliswaar een andere
bestemming krijgen dan de huisvesting van een staatdienst, maar dan op voorwaarde dat
de Regie daar toestemming voor kreeg via een bij in de Ministerraad overlegd koninklijk
besluit. Over dat besluit moet binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding een verslag
worden ingediend bij de wetgevende kamers287. De beraadslaging van de Ministerraad van
14 oktober 2005 leeft die voorwaarden niet na. De kosteloze bezetting ervan door het Belgisch Stripcentrum is bijgevolg niet regelmatig.
Voor het overige konden de diensten van de Regie geen enkele akte voorleggen op basis
waarvan de huurovereenkomst zoals het hoort werd verbroken, noch een bijvoegsel dat
de kosteloze terbeschikkingstelling regelt, zodat de initiële huurovereenkomst juridisch
gezien nog altijd geldt. Het feit dat de huur niet wordt betaald, is bijgevolg een inbreuk op
de loyale uitvoering van de huurovereenkomst.
Omdat er geen spoed is gezet achter de noodzakelijke procedure, geniet het Belgisch Stripcentrum een voordeel dat niet strookt met artikel 179 van de Grondwet, tenzij men de kosteloze terbeschikkingstelling verantwoordt door ze gelijk te stellen met een subsidie. De
beraadslaging in kwestie kenmerkt zich ook door een machtsoverschrijding, want ze verplicht de federale Staat voor onbepaalde duur een activiteit te subsidiëren die niet tot zijn
bevoegdheden behoort (steun aan toerisme of eventueel aan cultuur).
2.4

Waardering van de passiva

2.4.1 Eigen vermogen
De rekening “kapitaal” (“dotatiefonds” in de rekeningen) vertegenwoordigt op zich al bijna
95 % van de totale passiva. De rekening vertegenwoordigt alle middelen die de Staat naar
de Regie heeft overgeheveld sinds haar oprichting om het onroerend vermogen van de Staat
te onderhouden of uit te breiden. Volgens het boekhoudplan is die post bedoeld als tegengewicht voor de investeringswaarde van de door de Regie beheerde goederen, die staan geboekt onder de actiefrekening “schuldvorderingen op meer dan een jaar” (reeds beschreven
in punt 2.3.1).
De rubriek omvat zowel de opbrengst van de verkoop van bepaalde goederen (“financieringsfonds”) als de waarde van de gebouwen die de Staat bij de Regie in beheer heeft gegeven toen ze werd opgericht (“kapitaal inbrengwaarde”), de subsidies die de Nationale
Loterij stort voor het restaureren van het nationaal erfgoed (“uitzonderlijke ontvangsten”),
of nog, de som van alle dotaties die de Regie sinds haar oprichting heeft ontvangen om investeringen te kunnen doen.
2.4.2 Schulden
De “diverse schulden” omvatten voornamelijk liggende gelden, d.w.z. betalingen die de Regie der Gebouwen heeft ontvangen maar die niet aan een begrotingsartikel konden worden
gekoppeld. Het risico bestaat dat het bedrag, dat als diverse schulden werd geboekt, ont-

286 Volgens de rekeningen 2004 van de vzw bracht die verhuur van onder meer het restaurantgedeelte, receptieruimtes, enz. 343.708 euro op.
287 Artikel 2, 4e tot 7e lid, van de organieke wet van de Regie.
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vangsten vertegenwoordigt die niet werden aangerekend in de resultatenrekening van het
betrokken boekjaar. Aangezien het om een groot bedrag gaat (9,36 miljoen euro in 2006) en
aangezien die ontvangsten dreigen aan te groeien, kunnen de resultaten van het boekjaar
erdoor verslechteren.
De schulden leveranciers (16,19 miljoen euro in 2006) zijn louter approximatief, want de
verantwoordingsstukken (in casu de facturen) worden geboekt op de datum van ordonnancering en niet op basis van de verworven rechten. Door die situatie ontstaat een risico
op overdrachten van facturen naar het volgende boekjaar ingeval er onvoldoende kredieten
zijn.

3

Conclusies en aanbevelingen

De rekeningen worden veel te laat overgelegd opdat de boekhouding nog nuttige informatie
zou kunnen verstrekken voor een evaluatie van het gevoerde beleid en voor het beheer.
Het huidige boekhoudplan situeert zich in het kader van de toepassing van de wet van
16 maart 1954 en biedt de Regie der Gebouwen niet de mogelijkheid rekeningen voor te leggen die haar financiële toestand getrouw weergeven. Hoewel het Rekenhof al meermaals
die kritiek heeft geformuleerd, blijft de situatie onveranderd. Het feit dat er voor de meeste
balansposten geen waarderingsregels zijn of dat ze onaangepast zijn, leidt tot aanzienlijke
overschattingen bij de vaste activa en de schuldvorderingen. Het feit dat de economische
boekhouding enkel op de financiële bewegingen is gebaseerd, maakt bovendien geen juiste
raming van de schuldvorderingen en schulden mogelijk, noch biedt het de mogelijkheid de
opbrengsten en kosten correct toe te rekenen aan het juiste boekjaar.
Het Rekenhof onderstreept opnieuw het belang van het tijdig overzenden van de rekeningen en merkt op dat de economische boekhouding in real time moet worden gevoerd. Het
dringt erop aan dat de achterstand zo snel mogelijk wordt ingelopen.
Een werkgroep moet in overleg met de dienst Federale Accountant werk maken van een
nieuw boekhoudplan voor de Regie, overeenkomstig het genormaliseerd boekhoudplan
vastgelegd in het koninklijk besluit van 10 november 2009, dat op de Regie van toepassing
zal zijn als de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat in werking zal treden. Het Rekenhof pleit ervoor dat een herziening van het boekingsschema voor de uitgaven in verband met de onroerende goederen
die voor de Staat worden beheerd, een einde zou maken aan de anomalieën die in de balansrekeningen werden vastgesteld. Er moet op worden toegezien dat er geen overlapping is
met de rekening “vaste activa” in de balans van de Staat, zoals die wordt opgesteld door de
Commissie voor de Inventaris, als de rekeningen van de Regie worden geconsolideerd met
de rekeningen van de andere entiteiten van de federale overheid.
Het Rekenhof beveelt de Regie aan procedures in te voeren om de waarde van de schuldvorderingen op sluitende wijze te verantwoorden en de als oninvorderbaar beschouwde
schuldvorderingen in de kosten op te nemen. Ook zou een procedure de overzending aan
de financiële dienst van informatie over de fysieke inventarissen (meubilair, informatica)
moeten regelen opdat deze dienst de staat van alle materiële vaste activa kan bijwerken en
zo de jaarrekening kan opstellen.
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Er zou een nominatief overzicht van de terugvorderbare voorschotten en schuldvorderingen op hoogstens een jaar moeten worden opgesteld, alsook een gedetailleerd en gedagtekend overzicht van de acties die werden ondernomen om die sommen in te vorderen. De
toelichting bij de jaarrekening zou de waarderingsregels van de openstaande schuldvorderingen moeten vermelden.
De zaak van het Belgisch Stripcentrum, dat gratis een gebouw bezet op basis van een beslissing die de door de wet voorgeschreven vormen niet naleeft, zou opnieuw moeten worden
onderzocht en een nieuw huurcontract zou moeten worden gesloten.
Over het algemeen zouden er afsluitende boekingen moeten gebeuren, zoals het als ontvangst boeken van onbetaalde huurgelden via de rekening te ontvangen opbrengsten, boekingen via een rekening op te stellen facturen (onder meer voor de prefinancieringen), en
over te dragen lasten.
Tot slot zou de interne-auditfunctie moeten worden ingevuld.
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Integratie van de genderdimensie in de begroting: stand van
zaken van de toepassing van
de wet van 12 januari 2007
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Sinds 2007 is België bij wet verplicht de genderdimensie op te nemen in het geheel van federale
beleidslijnen. Begrotingsgewijs betekende dit in 2011 en in 2012 dat de basisallocaties werden
gerangschikt volgens de potentiële impact van de uitgaven op de situatie van vrouwen en mannen. De begrotingsstukken blijven echter onvolledig. In 2012 engageerde de regering zich ertoe
de wet daadwerkelijk uit te voeren en keurde de Ministerraad een federaal plan goed dat de
genderdimensie in 40 beleidsdomeinen moet integreren.

1

Inleiding

In 2007 keurde België een wet288 goed die een Richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad289 in Belgisch recht moest omzetten met het oog op de integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen op Belgisch federaal vlak. De Richtlijn heeft tot
doel eventuele ongelijkheden tussen vrouwen en mannen te vermijden of te corrigeren.
Het gaat om een preventief beleid op lange termijn, dat eveneens integratie van de genderdimensie of gender mainstreaming wordt genoemd. De Raad van Europa definieert gender
mainstreaming als volgt “het (re)organiseren, verbeteren, ontwikkelen en evalueren van de besluitvormingsprocessen teneinde het perspectief van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen
op te nemen in alle domeinen en op alle niveaus, door de actoren die in het algemeen betrokken
zijn bij de beleidsuitvoering”. De gendernotie is een “culturele constructie”. Ze wijst op “de
kenmerken die gebonden zijn aan het statuut van mannen en vrouwen, die niet aangeboren
zijn, maar ingegeven door de samenleving”290. Het concept gender mainstreaming kwam tot
ontwikkeling sinds de wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995. Sindsdien wordt het
beschouwd als de beste strategie om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen zowel op
nationaal als internationaal niveau te bevorderen.
De integratie van de genderdimensie in het geheel van het overheidsbeleid gebeurt ook
op budgettair vlak. Men spreekt van gendergevoelig budgetteren of gender budgeting, wat
betekent dat de begrotingen worden geanalyseerd en opgesteld rekening houdende met de
respectievelijke situatie van vrouwen en mannen291.
Het Rekenhof onderzocht de uitvoering van deze gender budgeting tussen 2007 en 2012.
Zijn onderzoek betreft enkel de FOD’s en POD’s.

2

Wettelijk kader

2.1
Verplichtingen die voortvloeien uit de wet van 12 januari 2007
Bij het begin van de legislatuur neemt de regering in de regeringsverklaring de strategische
doelstellingen op die ze, voor elke beleidsmaatregel, wil realiseren om de resoluties van

288 Wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel
van de federale beleidslijnen.
289 Zie onder meer artikel 1 van Richtlijn 2002/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 september 2002 tot
wijziging van Richtlijn 76/207/EEG van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de
promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden.
290 Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, Handleiding voor de toepassing van gender budgeting binnen de Belgische federale overheid, 2010, p. 14 tot 16.
291 Ibid., p. 18.
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de wereldconferentie van Peking uit te voeren en meer bepaald om de genderdimensie te
integreren (artikel 2, § 1). De geplande acties worden jaarlijks voorgesteld in de beleidsnota
(artikel 2, § 3).
Bij het ontwerp van algemene uitgavenbegroting wordt een gendernota gevoegd. Deze nota
identificeert per entiteit292 de kredieten voor de acties die de gelijkheid tussen mannen en
vrouwen moeten verwezenlijken (artikel 2, § 2).
Elke minister neemt de genderdimensie op in alle beleidslijnen, maatregelen en acties die
onder zijn bevoegdheden vallen293. Daartoe keurt hij relevante genderindicatoren goed (artikel 3, § 1). Voor elk wetgevend en reglementair project evalueert hij de impact op de situatie van vrouwen en mannen (gendertest) (artikel 3, § 2). Hij ziet erop toe dat de statistieken
met betrekking tot zijn bevoegdheden per geslacht worden uitgesplitst en dat eventueel
genderindicatoren worden opgesteld (artikel 4).
De regering legt het parlement een tussentijds verslag voor over het gevoerde beleid alsook
een verslag op het einde van de legislatuur (artikel 5).
Op federaal niveau wordt een interdepartementale coördinatiegroep opgericht om de wet
uit te voeren (artikel 6). Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen staat in
voor de begeleiding en ondersteuning van het proces (artikel 7).
2.2
Omzendbrief inzake de uitvoering van gender budgeting
De Ministerraad keurde op 29 april 2010 de omzendbrief inzake de uitvoering van gender
budgeting goed294. De omzendbrief stelt voor de basisallocaties onder te verdelen in drie
categorieën om “rekening te houden met de potentiële impact van de overheidsuitgaven op de
respectievelijke situatie van vrouwen en mannen”.
Het gaat om de volgende categorieën:
• Categorie 1 omvat de kredieten met betrekking tot de dossiers die geen genderdimensie
bevatten, d.w.z. dat ze geen impact hebben op de respectievelijke situatie van vrouwen
en mannen295.
• Categorie 2 bestaat uit de kredieten met betrekking tot de acties om de gelijkheid van
mannen en vrouwen te verwezenlijken (artikel 2, § 2, van de wet). Deze kredieten worden opgenomen in de gendernota. De omzendbrief legt het model ervan vast296.
• Categorie 3 bestaat uit de kredieten met betrekking tot de dossiers die een genderdimensie bevatten, maar waarbij nog een diepgaande analyse van de genderdimensie
moet worden gemaakt. Tijdens de uitvoering van het dossier moet rekening worden

292 Per departement, staatsdienst met afzonderlijk beheer, overheidsbedrijf en instelling van openbaar nut.
293 Artikel 3 van de wet van 12 januari 2007: het gaat om de managementplannen, de beheerscontracten en elk ander
instrument van strategische planning.
294 Minister van Werk en van Gelijke Kansen, Omzendbrief van 29 april 2010 inzake de uitvoering van gender budgeting
zoals voorzien in de wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de
wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen.
295 Volgens de omzendbrief gaat het om technische kredieten (huur,...) alsook om personeelskosten.
296 Onder meer de budgetten om de aanwezigheid van mannen of vrouwen te vergroten, of de budgetten om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen binnen verschillende domeinen.
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gehouden met het resultaat van die analyse en dat resultaat moet worden aangegeven
in de verantwoording van de basisallocaties297. Ondanks de genderdimensie worden de
personeelskredieten niet in deze categorie opgenomen. De omzendbrief rangschikt die
kredieten onder categorie 1.
De dossierbeheerders van de verschillende FOD’s en POD’s bepalen de categorie van de kredieten die ze aanvragen. Ze verstrekken de gendernota’s en de diepgaande analyses aan de
stafdienst Budget en Beheer van hun departement. Deze informatie wordt gecentraliseerd
bij de FOD Budget en Beheerscontrole om in de ontwerpbegrotingen en de verantwoordingen te worden geïntegreerd. Een kolom van de begrotingstabellen is bestemd voor de
rangschikking per categorie.
Deze omzendbrief heeft enkel betrekking op de opstelling van de algemene uitgavenbegroting. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen preciseert echter in zijn
handleiding dat het concept gender budgeting zowel op de ontvangsten als op de uitgaven
betrekking heeft298. De ministeriële omzendbrieven over de opstelling van de begroting
hebben ook betrekking op de ontvangsten en de uitgaven.
2.3
Omzendbrieven inzake de opstelling van de begrotingen
Sinds de voorbereiding van de begroting 2009 herinneren de ministeriële omzendbrieven
die specifiek de opstelling van de verschillende begrotingen betreffen jaarlijks aan de verplichting op het vlak van gender budgeting.
2.4
Interdepartementale Coördinatiegroep
Het koninklijk besluit van 26 januari 2010 legt de organisatie vast van de Interdepartementale Coördinatiegroep die de wet van 12 januari 2007 moet uitvoeren, en meer bepaald de
samenstelling ervan. Zo zetelt in de groep een lid van de beleidscel van elke minister en
een vertegenwoordiger van elke FOD en POD. Deze vertegenwoordigers treden binnen hun
overheidsdienst op als coördinator in geïntegreerde genderaanpak. Een lid van de directie
van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zit de groep voor.

3

Evolutie van de uitvoering van gender budgeting

Het grootste deel van de wet is in werking getreden bij de samenstelling van het parlement
na de verkiezingen van juni 2007299. Bij de opstelling van de initiële begroting 2008 moest
er dus rekening mee worden gehouden.
Het regeerakkoord van 18 maart 2008 bepaalde dat de wet van 12 januari 2007 moest worden toegepast (p. 21). De beleidsnota van de minister van Werk en van Gelijke Kansen300
vermeldt welke koninklijke besluiten moeten worden genomen en de acties die op het getouw moeten worden gezet met de hulp van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen
en Mannen. De initiële begroting 2008 werd goedgekeurd op 22 mei 2008. De omzendbrief

297 Kredieten voor specifieke acties of projecten, subsidies, of ook overheidsopdrachten.
298 Op. cit., p.18.
299 Zie artikel 10 van de wet van 12 januari 2007.
300 Parl. St. Kamer, 15 april 2008, DOC 52 0995/016, Beleidsnota van de minister van Werk en van Gelijke Kansen, p.
8 en 9.
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voor het opmaken van de begroting 2008, die in januari 2008301 werd opgesteld, voorziet
echter niet in gender budgeting.
De omzendbrief voor het opstellen van de begroting 2009302 bepaalt dat de genderdimensie
wordt geïntegreerd in de voorbereiding van de begroting, door een eerste identificatie van
de betrokken kredieten uit te voeren. Hij bevat echter geen enkele instructie over de onderverdeling in categorieën van de basisallocaties binnen de algemene uitgavenbegroting,
en enkel de beleidsnota303 van de minister van Werk en van Gelijke Kansen vermeldt dat de
instrumenten van gender mainstreaming zullen worden ingezet.
De omzendbrief voor het opstellen van de begroting 2010304 verduidelijkt de verplichting
om een gendernota op te stellen zoals bepaald in artikel 2, § 2, van de wet. Die verplichting
wordt echter niet geconcretiseerd in de begroting van 2010 en de basisallocaties worden nog
steeds niet onderverdeeld in categorieën vermits in geen enkel systeem is voorzien. De beleidsnota van de minister van Werk kondigt echter aan dat de FOD’s en POD’s spoedig een
omzendbrief over gender budgeting zullen ontvangen en dat de koninklijke besluiten over
de gendertesten alsook de Interdepartementale Coördinatiegroep worden voorbereid305. Het
koninklijk besluit in verband met de tenuitvoerlegging van de Interdepartementale Coördinatiegroep wordt op 26 januari 2010 genomen.
De ministeriële omzendbrief van technische aard met het oog op de effectieve toepassing
van gender budgeting, waarvan de inhoud werd uiteengezet in punt 2.2, werd in de Ministerraad van 29 april 2010 goedgekeurd. Deze omzendbrief moet tegelijkertijd met de
omzendbrief voor het opstellen van de begroting 2011 worden verspreid. Voorts wordt op
aandringen van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en in het kader
van zijn ondersteuningsopdracht de Handleiding voor de toepassing van gender budgeting
binnen de Belgische federale overheid opgesteld. Met behulp van deze instrumenten kan de
wetgeving meer concreet worden toegepast.
De integratie van de genderdimensie is opgenomen in de omzendbrief met betrekking tot
de voorbereiding van de begroting 2011306 en een model van gendernota, opgesteld door het
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is voorgesteld. De onderverdeling
in categorieën van de basisallocaties is in de tabellen van de algemene uitgavenbegroting
2011 terug te vinden in een kolom “G”, die de door de omzendbrief van 29 april 2010 vastgelegde waarden vermeldt.
De omzendbrief in verband met de voorbereiding van de begroting 2012 houdt ook rekening
met de integratie van de genderdimensie. Het regeerakkoord van 1 december 2011 bepaalt
uitdrukkelijk dat de wet van 12 januari 2007 effectief zal worden toegepast, met bijzondere
aandacht voor de beleidslijnen die gericht zijn op de gelijkheid van mannen en vrouwen op
socio-economisch vlak307. De hoofdlijnen van dat beleid voor 2012 worden uiteengezet in de

301
302
303
304
305
306
307

FOD Budget en Beheerscontrole, Omzendbrief ABB5/430/2008/1, 11 januari 2008.
FOD Budget en Beheerscontrole, Omzendbrief ABB5/430/2008/8, 25 april 2008, punt 4.6.
Parl. St. Kamer, 4 november 2008, DOC 52 1529/012, Beleidsnota van de minister van Gelijke Kansen, p.10.
FOD Budget en Beheerscontrole, Omzendbrief ABB5/430/2009/4, 24 april 2009, punt 4.7.
Parl. St. Kamer, 25 november 2009, DOC 52 2225/025, Beleidsnota Werk, p. 119 en 120.
FOD Budget en Beheerscontrole, Omzendbrief ABB5/430/2010/5 van 29 april 2010 (punt 4.7).
Regeerakkoord van 1 december 2011, p.158.
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beleidsnota Gelijke Kansen308 en worden geconcretiseerd in het federaal plan voor gender
mainstreaming dat de Ministerraad op 6 juli 2012 heeft goedgekeurd.

4

Vaststellingen

De genderdimensie wordt op zeer progressieve manier geïntegreerd in de opstelling van de
algemene uitgavenbegroting en is nog lang niet beëindigd.
Tot de begroting 2010 beschikten de departementen noch over de omzendbrief inzake de
toepassing van gender budgeting noch over de handleiding die het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen heeft opgesteld.
De basisallocaties werden voor het eerst in drie categorieën onderverdeeld in de tabellen
van de algemene uitgavenbegroting 2011 en vervolgens in de algemene uitgavenbegroting
2012. Deze onderverdeling in categorieën van de basisallocaties werd gedeeltelijk gerealiseerd volgens de parameters die de omzendbrief van 29 april 2010 had vastgelegd.
In de algemene uitgavenbegroting 2012 hebben slechts drie secties basisallocaties geplaatst
in categorie 2, d.w.z. voor kredieten bestemd voor acties om de gelijkheid van mannen en
vrouwen te verwezenlijken309. Zo heeft Buitenlandse Zaken in die categorie een basisallocatie ondergebracht bestemd voor allerlei uitgaven om de gelijke kansen tussen mannen en
vrouwen in de overheidsdiensten te bevorderen310.
Vijf secties hebben basisallocaties in categorie 3 ondergebracht, d.w.z. voor kredieten die
een genderdimensie bevatten en die dus een impact hebben op de respectievelijke situatie
van mannen en vrouwen311. Zo heeft Maatschappelijke Integratie de meeste basisallocaties
die zijn ingeschreven onder programma 55.1 - Bestaanszekerheid in die categorie ondergebracht.
De basisallocaties van alle andere departementen zijn gerangschikt in categorie 1.

308 Parl. St. Kamer, 29 december 2011, DOC 53 1964/023, Beleidsnota Gelijke Kansen, p.6 en 7.
309 Het gaat om de secties 04-FOD Personeel en Organisatie, 14-FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (enkel 2012) en 17- Federale Politie en Geïntegreerde Werking.
310 Het gaat om de basisallocatie 14.21.01.12.11.11.
311 Het gaat om de secties 02- FOD Kanselarij van de eerste minister, 17- Federale Politie en Geïntegreerde Werking,
24- FOD Sociale Zekerheid, 25-FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en 44-POD
Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie.
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Het belang van die kredieten van categorie 2 en 3 ten opzichte van de totale kredieten van
de secties van de aangepaste algemene uitgavenbegroting 2012 worden in de onderstaande
tabel samengevat.
Belang van de kredieten in categorie 2 en 3 ten opzichte van de begrotingen van de secties
(in miljoen euro)
Secties van de
begroting
02–Kanselarij

Vereffeningskredieten

Basisallocaties
categorie 2

Basisallocaties
categorie 3

107,6

-

60,6

58,7

19

-

14–Buitenlandse Zaken

1.909,6

0,007

(cf. infra)

17–Federale Politie

1.782,4

39,7

98,3

24–Sociale Zekerheid

14.482,5

-

4,2

25–Volksgezondheid

326,8

-

147,9

44–Maatschappelijke
Integratie

1.663,2

04–P&O

481,6

Bron: aangepaste algemene uitgavenbegroting 2012.

De parlementaire stukken waarin de begrotingsverantwoordingen voor 2012 zijn opgenomen, bevatten niet de documenten ter begeleiding van categorie 2 (gendernota) en categorie 3 (informatie over de diepgaande analyse voor dossiers met genderdimensie). De FOD
Buitenlandse Zaken had nochtans in de verantwoordingsnota’s van de begroting 2012312
een synthesenota geïntegreerd over het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking om de
gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen. In de verantwoordingsstukken van
die basisallocaties van Ontwikkelingssamenwerking die in categorie 3 zijn gerangschikt,
is sprake van een genderdimensie en wordt systematisch naar die synthesenota verwezen.
Voorts hebben de kredieten bestemd voor de tussenkomsten op het vlak van de preventieve
diplomatie, conflictpreventie, vredesopbouw en de rechten van de mens313 een genderdimensie en worden ze specifiek geanalyseerd in de verantwoordingsnota’s314.
Het Rekenhof stelt echter een verschil vast tussen die verantwoordingsnota’s en de begrotingstabellen. Alle betrokken basisallocaties zijn immers in categorie 1 gerangschikt,
dus voor kredieten die geen genderdimensie hebben. In de verantwoordingsnota’s zijn de
basisallocaties van Ontwikkelingssamenwerking nagenoeg allemaal in categorie 3 gerangschikt. Ze bedragen 1.382 miljoen euro op een totale begroting van 1.427,5 miljoen euro (vereffeningskredieten). Wat de eigenlijke begroting van Buitenlandse Zaken betreft, vertegenwoordigen de basisallocaties in categorie 3 25,5 miljoen euro op een totaal van 482 miljoen
euro (vereffeningskredieten).

312 Parl. St. Kamer, 20 december 2011, DOC 53 1945/009, Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor
het begrotingsjaar 2012 (sectie 14-Buitenlandse Zaken), p. 70 tot 76.
313 Het gaat om basisallocatie 14.53.41.35.40.01-Optreden en initiatieven van België inzake preventieve diplomatie
en basisallocatie 14.53.41.35.40.02-Conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten.
314 Parl. St. Kamer, DOC 53 1945/009, p.60 tot 63.
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In het algemeen zijn de departementen goed geïnformeerd en gesensibiliseerd voor deze
materie. Ze beschikken over technische instrumenten en worden begeleid door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Sommige departementen (zoals de
Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD Informatie- en Communicatietechnologie, de
FOD Justitie, de FOD Buitenlandse Zaken) hebben al een coördinator in geïntegreerde genderaanpak aangewezen. Bovendien getuigt het regeerakkoord van 1 december 2011 van de
wil van de regering om vooruitgang te boeken op dat vlak.
Voorts heeft, in navolging van de verbintenis in de beleidsnota 2012 voor Gelijke Kansen315,
de Interdepartementale Coördinatiegroep een federaal plan “gender mainstreaming” uitgewerkt dat de genderdimensie in 40 beleidslijnen moet integreren om bepaalde ongelijkheden tussen vrouwen en mannen te vermijden of recht te zetten. De Ministerraad heeft dat
plan op 6 juli 2012 goedgekeurd.
Tot slot beschikken de departementen nog niet over het in de wet vermelde rapportmodel
(“gendertest”) dat moet dienen om de impact van de ontwerpen van wet of reglement op de
respectievelijke situatie van vrouwen en mannen te evalueren. Het koninklijk besluit in dat
verband moet nog worden genomen.

5

Conclusie

De integratie van de genderdimensie in de begroting is slechts gedeeltelijk gerealiseerd. De
bestaande wetgeving moet nog concreet worden uitgewerkt voor de begrotingsdocumenten, meer bepaald in de verantwoordingsnota’s en de beleidsnota’s.
Zoals de vier voorgaande omzendbrieven wijdt de omzendbrief voor het opstellen van de
begroting 2013316 een punt aan de integratie van de genderdimensie bij de voorbereiding van
de begroting, zowel wat de uitgaven als wat de ontvangsten betreft. Hij herinnert aan de
methode die in de omzendbrief van 29 april 2010 werd beschreven en onderstreept dat het
om een wettelijke verplichting gaat.
Er zou meer concreet werk moeten worden gemaakt van de integratie van de genderdimensie in de federale begroting 2013, gelet onder meer op de ervaring die sommige FOD’s
hebben opgedaan.
Tot slot zou het federaal plan voor gender mainstreaming dat de Ministerraad op
6 juli 2012 heeft goedgekeurd het de FOD’s en POD’s mogelijk moeten maken de genderdimensie te integreren in 40 beleidslijnen op socio-economisch vlak, alsook in de domeinen
vorming en onderzoek, de bestrijding van geweld tegen vrouwen, justitie, internationale
betrekkingen, veiligheid, human resources en goed bestuur. In 2014 zal dat plan worden
geëvalueerd en zal de Interdepartementale Coördinatiegroep zijn verslag aan het parlement
voorleggen.

315 Parl. St. Kamer, DOC 53 1964/023, p.7.
316 Omzendbrief ABB5/430/2012/5 van 10 mei 2012 (punt 4.8).
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Het Rekenhof controleert de rekeningen van de rekenplichtigen in twee opeenvolgende, van
elkaar onderscheiden fasen.
In de administratieve fase sluit het Rekenhof de rekeningen van de rekenplichtigen af. Daartoe
leggen de rekenplichtigen periodiek of ingeval zij een tekort hebben of hun ambt beëindigen, rekening af. Het Rekenhof stelt vast of de rekening even is, een tegoed vertoont of met een tekort
sluit. Het Rekenhof stuurt vervolgens de afgesloten rekeningen naar de bevoegde overheid.
In de rechtsprekende fase beoordeelt het Rekenhof de aansprakelijkheid van de rekenplichtige
voor tekorten die in zijn rekening werden vastgesteld. De bevoegde overheid moet de rekenplichtige in wiens rekening een tekort werd vastgesteld, 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 de rekenplichtige voor het
Rekenhof dagvaardt, wordt een openbare en tegensprekelijke procedure ingezet waarbij de rekenplichtige kan worden veroordeeld tot de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het tekort.
Als de bevoegde overheid beslist de rekenplichtige niet te dagvaarden, brengt ze het Rekenhof
daarvan schriftelijk op de hoogte, met vermelding van de motieven, gestaafd met alle bewijsstukken. Het Rekenhof rapporteert in zijn Boek over deze gevallen.

Hoofdstuk

Administratieve fase

1
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Overlegging en afsluiting van de rekeningen van rekenplichtigen
Bij sommige diensten bestaat nog steeds een belangrijke achterstand in de voorlegging van de
rekeningen, ondanks de regelmatige herinneringsbrieven aan de betrokken administraties en
ministers.
Op 31 oktober 2012 had het Rekenhof enkel de rekeningen 2010 ontvangen van de Douane en
Accijnzen, de BTW, Registratie en Domeinen in verband met de fiscale ontvangsten. Voor de
niet-fiscale ontvangsten waren 426 van de 511 rekeningen 2011 ingediend.
Op het vlak van de uitgaven waren 212 rekeningen 2011 van de 224 betrokken beheren voorgelegd.
Tot slot werden 36 van de 62 rekeningen over waren 2011 overgelegd.
Bovendien moesten op diezelfde datum nog 69 diverse soorten rekeningen van vorige jaren aan
het Rekenhof worden voorgelegd.

1

Verantwoording van de boekhoudkundige verrichtingen

Alle ontvangsten en uitgaven van de Staat worden gerealiseerd door rekenplichtigen die
verantwoording verschuldigd zijn aan het Rekenhof. Ze moeten rekening afleggen van hun
beheer op bepaalde tijdstippen en in geval van een eindebeheer of een tekort.
De gewone rekenplichtigen innen de ontvangsten. Sommige uitgaven worden bovendien
door rekenplichtigen uitgevoerd door middel van voorschotten die hun ter beschikking
worden gesteld317. Het beheer van het materieel van de Staat dat niet in dienst is genomen,
tot slot, is toevertrouwd aan rekenplichtigen over waren.
De rekeningen van die verschillende categorieën rekenplichtigen, die het Rekenhof in
2011 heeft afgesloten, worden weergegeven in de volgende tabel.

317 Voor de FOD’s Kanselarij van de Eerste Minister, Budget en Beheerscontrole, Personeel en Organisatie, Informatie- en Communicatietechnologie, Volksgezondheid, Sociale Zekerheid, Maatschappelijke Integratie, Werkgelegenheid en Economie, Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Mobiliteit en
Vervoer, en Financiën worden die voorschotten niet meer door artikel 15, 2°, van de wet van 29 oktober 1846 op de
inrichting van het Rekenhof geregeld (viermaandelijkse overlegging van de rekeningen), maar door artikel 66 van
de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat
(jaarlijkse overlegging van de rekeningen) – Toepassing van de programmawetten van 22 december 2008, 23 december 2009 en 29 december 2010 waardoor sommige bepalingen van de voornoemde wet van 22 mei 2003 op die
diensten van toepassing worden gemaakt. Zie verder in deel III van dit Boek het artikel over de evaluatie van het
Fedcomproject.
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Tabel 1 – Aantal rekeningen van rekenplichtigen afgesloten door het Rekenhof in 2011
FOD en POD

Gelden

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

12

FOD Justitie

28

FOD Binnenlandse Zaken
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Waren

Geldvoorschotten Totaal
3

15

262

329

94

203

297

162

19

181

39

Defensie

3

4

13

20

Federale Politie

2

3

7

12

FOD Economie, KMO, Middenstand en
Energie

26

3

29

FOD Mobiliteit en Vervoer

18

9

27

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg

26

1

27

FOD Financiën

35

17

68

7

12

POD Wetenschapsbeleid

5

Regie der Gebouwen

1

16

1

FOD Sociale Zekerheid

12

8

20

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu

27

22

49

FOD Personeel en Organisatie

5

2

7

FOD Informatie- en
Communicatietechnologie

2

2

POD Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding en Sociale Economie

4

4

FOD Budget en Beheerscontrole

2

Totaal

464

62

1

3

577

1.103

Bron: Rekenhof
De ontvangsten voor het jaar 2011 die werden geïnd door de gewone rekenplichtigen van de
niet-fiscale besturen, bedragen 6,3 miljard euro. Voor de fiscale besturen bedragen de totale
bruto-ontvangsten 181 miljard euro.
In 2011 werden voor 2,1 miljard euro uitgaven verricht via de rekeningen van de rekenplichtigen over fondsenvoorschotten, waarvan ongeveer 2 miljard euro voor rekening van het
Ministerie van Landsverdediging.

2

Vertraging in de overlegging van de rekeningen

In vele gevallen worden de termijnen voor de overlegging van de rekeningen niet nageleefd.
Om de omvang van de achterstand te illustreren, wordt in de volgende tabel een overzicht
gegeven van het totale aantal beheren en van het aantal rekeningen van 2011 en vroeger,
die op 31 oktober 2012 nog niet aan het Rekenhof waren overgelegd. De tabel bevat niet de
fiscale rekenplichtigen.
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Tabel 2 – Aantal achterstallige beheren per FOD en POD en per categorie rekeningen (toestand op
31 oktober 2012) 318 319 320
FOD en POD

Totaal
aantal beheren

Aantal beheren met vertraging

Gelden*

Waren

Geldvoorschotten

11

3

25

1

5

2

3

1

2

0

2

4

24

0

1

FOD Financiën320

50

13

7

5

POD Wetenschapsbeleid

17

0

3

1

1

0

0

FOD Sociale Zekerheid

13

0

7

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu

26

0

23

Rijksschuld

1

0

1

FOD Personeel en Organisatie

4

0

2

FOD Informatie- en
Communicatietechnologie

2

0

0

11

0

1

2

0

1

511

62

224

Gelden*

42

7

Geldvoorschotten

8

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Waren

42 26

Gelden*

Geldvoorschotten

Rekeningen
van vóór
2011 niet
voorgelegd

Waren

Rekeningen
over 2011 niet
voorgelegd

1

1

FOD Justitie

86

43

92

FOD Binnenlandse Zaken

63

0

66

149

0

7

Defensie

4

3

6

Federale Politie

2

2

2

FOD Economie, KMO, Middenstand en
Energie318

29

1

FOD Mobiliteit en Vervoer319

20

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Regie der Gebouwen

POD Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding en Sociale Economie
FOD Budget en Beheerscontrole
Totaal

3
1

3

1

85 26

1

1

1

1

12

54

11

4

* Niet-fiscale ontvangsten

Bron: Rekenhof

318 De voorzitter van deze dienst heeft het Rekenhof laten weten dat hij moeilijkheden ondervond om de rekeningen
binnen de wettelijke termijn in te dienen door problemen die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van het Fedcomsysteem. Zie het artikel in dat verband in deel III van dit Boek.
319 Idem.
320 Idem.
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3

Bijzondere gevallen van vertraging

3.1

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
De meeste rekeningen van de diplomatieke en consulaire posten werden aan het Rekenhof voorgelegd. Op 31 oktober 2012 moesten er nog 1 rekening over 2009, 1 rekening over
2010 en 22 rekeningen over 2011 aan het Rekenhof worden voorgelegd. Voorts probeert de
administratie de achterstand bij de opvolging van de consulaire rechten door het hoofdbestuur van de FOD weg te werken.
3.2
FOD Financiën
Wat de niet-fiscale rekeningen betreft heeft de Koninklijke Munt, waarvan de laatst overgezonden rekening over gelden betrekking had op 2007, de grootste achterstand.
Voor de fiscale rekeningen was nog geen enkele van de 213 jaarrekeningen 2010 en 2011 van
de Directe Belastingen op 31 oktober 2012 overgezonden. De jaarrekeningen 2011 van de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen alsook de rekening 2011 van de Douane
en Accijnzen ontbraken eveneens op die datum.
3.3
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Voor de rekening “Terugbetalingen Leningen (ex-Landbouw)” ontbreekt sinds 1 januari 2007 de verantwoording. Aangezien de rekenplichtige is overleden, blijkt het immers
moeilijk gegevens te verkrijgen over de inhoudingen die zijn gebeurd op de wedden van de
betrokken personen. Dat belet nochtans niet dat, overeenkomstig de wet, de administratie
die met het beheer is belast, ambtshalve een rekening opstelt.
3.4
FOD Justitie
Er bestaat een achterstand van drie jaar in de voorlegging van de beheersrekeningen van de
penitentiaire inrichtingen “Massa der Gedetineerden”.
Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat sinds 2007, na het overlijden van de rekenplichtige
over waren van de gevangenis te Sint-Gillis, geen rekening over waren meer is voorgelegd.
Het heeft erop aangedrongen dat ambtshalve een eindebeheerrekening wordt opgesteld op
datum van het overlijden van de rekenplichtige, en dat zijn opvolger de overige rekeningen
over de jaren 2007 tot 2011 zo spoedig mogelijk opmaakt.
3.5
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
De rekeningen “Expo Shanghai 2010” worden niet meer voorgelegd sinds de invoering van
Fedcom op 1 januari 2010. Het Rekenhof heeft echter niet gewacht op de voorlegging van
die rekeningen en heeft een controle ter plaatse uitgevoerd van de verantwoording van de
boekhoudkundige verwerking van alle uitgaven voor dat evenement 321.
De rekeningen “Postzegels Metrologie” moeten sinds diezelfde datum nog steeds aan het
Rekenhof worden voorgelegd322.

321 Cf. het artikel over dat onderzoek in deel III van dit Boek.
322 Het Rekenhof heeft de minister van Economie daarover aangeschreven op 14 maart 2012.
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3.6
POD Wetenschapsbeleid
De laatst overgezonden rekening over gelden van de Nationale Dienst voor Congressen
dateert van 2005.

Hoofdstuk
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In 2011 hebben de bevoegde federale overheden aan het Rekenhof geen enkel besluit meegedeeld
waarbij werd afgezien van dagvaarding van een rekenplichtige in wiens rekening een tekort
werd vastgesteld. Bovendien werd geen rekenplichtige voor het Rekenhof gedagvaard.
Begin 2011 stelde de Belgische Staat een cassatievoorziening in tegen de uitspraak van de Nederlandse Kamer van het Rekenhof van 14 oktober 2010 over een vordering van de minister
van Financiën om een ontvanger van een plaatselijk btw-kantoor te veroordelen tot terugbetaling van een tekort aan invorderingen dat in zijn rekening werd vastgesteld. Op 21 september 2012 verbrak het Hof van Cassatie het arrest van de Nederlandse Kamer van het Rekenhof
en verwees de zaak naar de Commissie ad hoc, samengesteld uit leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

III
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In dit deel komen onderzoeken aan bod die niet rechtstreeks verbonden zijn aan de rekeningen 2011 maar wel deel uitmaken van de jaarlijkse controleprogramma’s van het Rekenhof.
Ze kunnen algemeen opgevat zijn of betrekking hebben op welbepaalde overheidsdiensten of
uitgavencategorieën.
Eerst wordt een balans opgemaakt van de uitvoering van de koninklijke besluiten uit 2007 die
de interne controle en de interne audit bij de federale overheid organiseren. Ook wordt een
algemene evaluatie van Fedcom gemaakt met een overzicht en een analyse van de gevolgen
die werden gegeven aan de aanbevelingen van het Rekenhof van de voorbije jaren over Fedcom.
Vervolgens worden een aantal detailonderzoeken gepresenteerd.

Interne controle en interne
auditactiviteiten – stand
van uitvoering van de
koninklijke besluiten van
17 augustus 2007
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In 2007 zijn koninklijke besluiten genomen om de interne controle en de interne audit van de
federale administratie te organiseren. Ze vervangen de besluiten uit 2002 die zonder gevolg
waren gebleven. De aanwijzing van het auditcomité vond plaats na twee jaar. De oprichting
van dat comité vormt het uitgangspunt van de genomen bepalingen.
In mei 2011 had het Auditcomité aanbevolen een centrale interne-auditdienst op te richten voor
de hele federale administratie, maar de Ministerraad heeft hierover nog niet beslist. Slechts
11 van de 22 betrokken administraties hebben een interne-auditdienst. Bovendien beantwoorden die diensten niet aan de reglementaire voorwaarden.

1

Inleiding

1.1

Evolutie van het beheerskader van de federale overheid

1.1.1
Hervorming van de comptabiliteit van de Staat
De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit
van de federale Staat, heeft tot doel de begrotingscomptabiliteit te voeren via een systeem
van dubbel boekhouden dat in overeenstemming is met het Europese systeem van nationale rekeningen.
De nieuwe overheidscomptabiliteit geldt sinds 1 januari 2012 voor alle federale overheidsdiensten en voor alle programmatorische overheidsdiensten, voor Defensie en voor de Federale Politie. Eén van de concrete gevolgen is dat het Rekenhof geen voorafgaand visum
meer hoeft te verlenen voor de uitgaven.
De afschaffing van het voorafgaand visum impliceerde dat de wetgever een interne audit
moest organiseren, zoals bepaald in artikel 31 van de wet.
1.1.2 Copernicushervorming
Ook de hervorming van de federale overheid die in 2000 werd opgestart (de Copernicushervorming), voorzag in de oprichting van interne-auditdiensten. De Copernicushervorming
wilde het openbaar bestuur radicaal moderniseren, o.m. door directie- en managementfuncties via mandaten in te vullen.
De responsabilisering van die mandaatfuncties vergde een zekere autonomie. Daarom
moest het aantal voorafgaande administratieve en budgettaire controles worden teruggeschroefd en moest er een systeem voor interne controle en interne audit worden uitgebouwd.
Daartoe werden in 2002 twee koninklijke besluiten genomen.323
In september 2003 kwam het Rekenhof in zijn 160e Boek tot het besluit dat er nog een lange
weg af te leggen was om de twee besluiten uit te voeren.324

323 Koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten.
324 Rekenhof, “De nieuwe aanpak van de controle door het Rekenhof in het licht van de hervorming van de comptabiliteitswetgeving en het Copernicusplan”, 160 e Boek van het Rekenhof, p. 58. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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De meeste diensten hadden weliswaar internecontrolemaatregelen en -procedures ingevoerd, maar die waren niet systematisch van aard. Een jaar na de inwerkingtreding van die
besluiten was nog geen enkele dienst interne audit opgericht. De FOD’s namen een afwachtende houding aan omdat de bepalingen over de interne audit mogelijk herzien zouden
worden na de verwachte modernisering van de regels voor de administratieve en budgettaire controles.
In juni 2006 wilde de Ministerraad met de goedkeuring van de nota Naar een totale beheersing van de risico’s binnen de FOD’s en de POD’s een nieuwe impuls geven.
De besluiten van 2002 werden opgeheven en vervangen door drie besluiten van 17 augustus 2007 325. Die moesten ervoor zorgen dat elke betrokken dienst een systeem voor interne
controle zou uitbouwen waarvan de betrouwbaarheid zou worden gemeten door middel
van interne-auditactiviteiten, onder het toezicht van een Auditcomité van de Federale
Overheid (hierna het Auditcomité). De besluiten beogen 22 diensten: de FOD’s, de POD’s en
de entiteiten waarvoor de koning gemachtigd is de organisatie en de werking te regelen.326
1.2
Interne controle
Het koninklijk besluit betreffende de interne controle legt een gemeenschappelijk kader
vast om de risico’s te kunnen beheersen (het risico op vergissingen bij de begrotingsramingen, juridische risico’s, operationele risico’s enz.). Elke leidinggevende327 moet mechanismen invoeren die kunnen garanderen dat de vastgelegde doelstellingen zullen worden
bereikt.
De systemen voor interne controle van de diensten328 moeten worden ontwikkeld en geëvalueerd in overeenstemming met het COSO-model (Committee of Sponsoring Organisations
of the Treadway Commission)329, zoals voorgeschreven door de INTOSAI-richtlijnen330 betreffende de normen voor interne controle die de publieke sector zou moeten voorstaan.
De ministers en de leidinggevenden moeten aanvaardbare risiconiveaus valideren voor de
doelstellingen die ze hebben bepaald.
Elke leidinggevende moet iemand aanwijzen die verantwoordelijk is voor het bijhouden
van de inventaris met documentatie over het internecontrolesysteem van zijn dienst. De

325 Een koninklijk besluit betreffende het internecontrolesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, een koninklijk besluit betreffende de interne-auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht en een koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid.
326 Het Ministerie van Defensie, de Regie der Gebouwen, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, de Pensioendienst voor de Overheidssector en
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.
327 De gemeenschappelijke benaming “leidinggevende” duidt op de hoogstgeplaatste administratief verantwoordelijke (bv. de voorzitter van het directiecomité van een FOD, de Chef Defensie, enz.).
328 Artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht.
329 COSO is een instrument voor interne controle dat in de VS werd ontwikkeld door onderzoekers en deskundigen van
audit- en boekhoudkantoren. Zij kregen die opdracht van senator Treadway, na een reeks financiële schandalen.
330 International organization of supreme audit institutions. Het gaat om een internationale organisatie die een institutioneel kader biedt voor samenwerking tussen instellingen voor externe controle van de overheidsfinanciën, zoals
het Rekenhof.
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interne en externe auditors kunnen zich dan tot die contactpersoon wenden als ze die documentatie nodig hebben. Zij moeten immers elk jaar een verslag opstellen over de werking
van het internecontrolesysteem van hun dienst en aankondigen welke verbeteringen ze
willen aanbrengen. Dat jaarverslag is het uitgangspunt voor een jaarlijkse rapporteringscyclus van het Auditcomité over de risico’s en de interne controle.
De diensten interne audit beoordelen de interne controle, volgens een methodologie die
beantwoordt aan de beheersbehoeften van de leidinggevenden.
1.3
Interne-auditactiviteiten
Het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit stelde dat in elke
overheidsdienst een dienst interne audit moest worden opgericht.
Het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 bepaalt nu dat in elke dienst iemand moet
worden aangewezen die verantwoordelijk is voor die activiteiten. Om de uitbouw van de
interne-auditactiviteiten te bevorderen, stelt het koninklijk besluit dat die activiteiten op
uiteenlopende wijze georganiseerd mogen worden en dat er niet meer noodzakelijk in elke
overheidsdienst een dienst interne audit hoeft te zijn.
De koning heeft voorzien in waarborgen voor onafhankelijkheid en professionalisme. Die
activiteiten moeten worden uitgevoerd volgens de internationaal aanbevolen normen (de
beroepsnormen en de deontologische code van het Institute of Internal Auditors).
Het Auditcomité moet erop toezien dat die normen in acht worden genomen. Zo is het
betrokken bij de selectie van een verantwoordelijke voor de interne-auditactiviteiten en
het werkprogramma van die verantwoordelijke wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het
Auditcomité.
1.4
Auditcomité
Het Auditcomité is een onafhankelijk orgaan dat een doorslaggevende rol speelt bij de organisatie van de risicobeheersing binnen de federale overheid.
Het brengt aan de Ministerraad verslag uit over de betrouwbaarheid van de internecontrolesystemen. Het geeft ook waarschuwingen als het van oordeel is dat bepaalde informatie
het beslissingsproces van de regering zou kunnen vervalsen of geen getrouw beeld geeft
van de toestand op financieel vlak of inzake het beheer.
Het mandaat in het Auditcomité is een aanvullende activiteit die vergoed wordt door middel van presentiegelden.
Het Auditcomité wordt bijgestaan door een vast secretariaat dat gevestigd is op de Kanselarij van de Eerste Minister.
Het Auditcomité stelt elk jaar tegen 31 juli twee verslagen op: enerzijds een verslag voor
elke minister over de interne controle van de diensten waarvoor de minister bevoegd is en
anderzijds een verslag aan de Ministerraad over de werking van het internecontrolesysteem
binnen de federale overheid.
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Bovendien brengt elke leidinggevende binnen zes maanden na de eerste samenstelling van
het Auditcomité een verslag uit aan het Auditcomité over de interne controle in zijn dienst.
Op basis van dat initiële verslag geeft het Auditcomité aan hoe de interne-auditactiviteiten
moeten worden georganiseerd.
1.5
Stand van zaken
In oktober 2008 benadrukte het Rekenhof in zijn 165e Boek331 de traagheid waarmee de
koninklijke besluiten werden uitgevoerd. De meeste FOD’s hadden geen verantwoordelijke
aangewezen voor de interne-auditactiviteiten en ook de oprichting van het Auditcomité
liet op zich wachten. Er moesten echter eerst leden van het Auditcomité worden aangesteld
alvorens van start te kunnen gaan met interne-auditactiviteiten en met de jaarlijkse rapporteringscyclus over de interne controle.
De leden van het Auditcomité werden aangewezen op 21 februari 2010 en het Auditcomité
kwam er op 2 april 2010.
Sindsdien heeft het Auditcomité de Ministerraad aanbevelingen bezorgd over de manier
waarop de interne-auditactiviteiten moeten worden georganiseerd (verslag van mei 2011)
en heeft het aan de ministers en aan de Ministerraad jaarverslagen bezorgd over de interne
controle (verslagen van juli 2011 en juli 2012, gebaseerd op de verslagen van de leidinggevenden over de jaren 2010 en 2011).
Op 31 augustus 2012 had de Ministerraad nog geen gevolg gegeven aan de aanbevelingen
van het Auditcomité.
1.6
Tegensprekelijke procedure
Op 4 oktober 2012 heeft het Rekenhof een ontwerpverslag ter commentaar aan de eerste
minister en de voorzitter van het Auditcomité gestuurd. De eerste minister heeft niet geantwoord. Het Auditcomité heeft op 15 oktober 2012 geantwoord; zijn standpunt is in dit
verslag verwerkt.
In zijn antwoord signaleert het Auditcomité dat het elk lid van de regering op 28 september 2012 per brief uitgenodigd heeft zich uit te spreken over de organisatie van de interneauditactiviteiten. Uiterlijk 28 december 2012 wordt een beslissing verwacht.

2

Jaarlijkse rapporteringscyclus over de interne controle

De eerste stap in de jaarlijkse rapporteringscyclus is het jaarverslag dat elke leidinggevende
aan het Auditcomité en aan de bevoegde minister moet bezorgen tegen 15 februari van het
lopende jaar. De minister en de Inspectie van Financiën kunnen een advies uitbrengen over
die verslagen.
Op basis van die verslagen en de inlichtingen die het van de leidinggevende van de interneauditactiviteiten ontvangt, moet het Auditcomité voor de ministers en voor de Ministerraad jaarverslagen opstellen over de toestand van de systemen voor interne controle.

331 Rekenhof, “Realisatie van een intern controlesysteem en interne-auditactiviteiten – stand van uitvoering van de
drie koninklijke besluiten van 17 augustus 2007”, 165e Boek van het Rekenhof, Volume I, p. 461. Beschikbaar op
www. rekenhof.be.
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De jaarlijkse rapporteringscyclus heeft tot doel het systeem voor interne controle van de
federale overheid continu te verbeteren.
In juli 2011 heeft het Auditcomité een eerste jaarverslag opgesteld over de werking van het
systeem voor interne controle binnen de federale overheid.
In de conclusies stipte het Auditcomité aan dat er geen precieze operationele doelstellingen
zijn die de leidinggevenden echt engageren. Dat bemoeilijkt een aanpak die gebaseerd is
op risicobeheer.
In juli 2012 heeft het Auditcomité een nieuw rapport opgesteld. In zijn conclusies merkt het
Auditcomité op dat de internecontrolesystemen nog een gebrek aan inzet vertonen voor de
te realiseren doelstellingen. Het stelt wel vast dat uit de jaarverslagen van de leidinggevenden vooruitgang blijkt, zoals een strategische denkoefening over de belangrijkste risico’s,
actieplannen of een investering in de noodzakelijke ondersteuning van de begeleiding van
de projecten die de interne controle uitbouwen.
Opdat die verschillende verslagen valabel zouden zijn, moet het systeem voor interne controle echter geëvalueerd worden door erkende interne-auditactiviteiten waarvan de naleving van de internationale beroepsnormen geëvalueerd wordt. Dat gebeurt echter niet door
de ontoereikendheid van de interne-auditactiviteiten.
In zijn jaarverslagen aan de Ministerraad preciseert het Auditcomité dat het de gegevens
waarop het zich baseert, niet heeft kunnen verifiëren, aangezien de interne-auditactiviteiten nog niet uitgebouwd zijn conform de reglementering.
Het Auditcomité beschikt immers zelf niet over een auditcapaciteit. Het oefent toezicht uit
en consolideert, maar daarvoor moeten alle actoren die krachtens de koninklijke besluiten
van 2007 bij het risicobeheer betrokken zijn, geïnstalleerd zijn.
De helft van de diensten heeft echter geen interne-auditdienst en geen van de huidige diensten beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne-auditactiviteiten
Het zou voorbarig zijn er in de huidige omstandigheden van uit te gaan dat de jaarlijkse
rapporteringscyclus een getrouw beeld geeft van de risico’s op het niveau van de federale
overheid en van de beheersing ervan.

3

Organisatie van interne-auditactiviteiten

3.1
Principes
In elke dienst kunnen de interne-auditactiviteiten onder leiding van een verantwoordelijke
op één van de drie volgende manieren uitgeoefend worden (artikel 7, § 2, van het koninklijk
besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne-auditactiviteiten):
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•
•
•

Er wordt een permanente specifieke dienst opgericht die minstens drie personen telt,
onder wie de verantwoordelijke.
Er wordt voor verschillende administraties samen een permanente gemeenschappelijke
dienst opgericht, met één enkele verantwoordelijke.
Er wordt een externe dienstverlener ingeschakeld. Het kan gaan om de auditdienst van
een andere administratie of van een andere overheidsinstelling, of om een privékantoor 332.

De minister beslist op welke manier de interne-auditactiviteiten zullen worden georganiseerd voor de diensten die onder zijn bevoegdheid vallen. Hij moet daarbij rekening houden
met de bestaande interne controle, met de aanbevelingen van het Auditcomité en met het
advies van de leidinggevende.
De minister moet een keuze maken na de aanbevelingen van het Auditcomité aan elke minister en aan de Ministerraad.
Die aanbevelingen zijn gestoeld op het initiële verslag dat elke leidinggevende binnen zes
maanden na de eerste samenstelling van het Auditcomité opstelt over de evaluatiestructuren en -mechanismen van de interne controle binnen zijn dienst. Hij voegt daar ook zijn
plan voor de organisatie van de interne-auditactiviteiten bij. De minister die voor de dienst
bevoegd is en de Inspectie van Financiën kunnen een advies uitbrengen over die documenten.
3.2
Aanbevelingen van het Auditcomité
In hun initiële verslag van 2011 aan het Auditcomité 2011 hebben de tweeëntwintig diensten
de volgende voorkeuren geformuleerd: elf ervan opteren voor een specifieke dienst, vijf zijn
voorstander van een gemeenschappelijke dienst voor de sociale aangelegenheden333 en zes
willen een gedeelde dienst tussen de horizontale diensten.334
Artikel 21, § 2, van het koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité geeft een aantal principes aan waarmee het Auditcomité rekening moet houden in zijn aanbevelingen:
•
•
•

subsidiariteit (de Ministerraad moet enkel die aanbevelingen ontvangen die één enkele
minister niet even doeltreffend zou kunnen behandelen);
zuinigheid (de bestaande middelen maximaal herschikken, zonder afbreuk te doen aan
de naleving van de beroepsnormen inzake interne audit);
doeltreffendheid en doelmatigheid (bijdragen tot een betere risicobeheersing door synergieën te bewerkstelligen tussen de actoren in de controleketen).

332 Het verslag aan de Koning preciseert dat het inschakelen van een externe dienstverlener enkel bij wijze van aanvulling kan worden overwogen en dat ze de administratie geenszins ontheft van de verplichting om een verantwoordelijke voor de interne-auditactiviteiten aan te wijzen.
333 De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de POD Maatschappelijke Integratie en het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.
334 De FOD Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD Budget en Beheerscontrole, de FOD Fedict, de FOD Personeel
en Organisatie, de POD Wetenschapsbeleid en de POD Duurzame Ontwikkeling.
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In een eenmalig verslag van mei 2011 aan de Ministerraad pleit het Auditcomité voor één
enkele gecentraliseerde dienst, ondergebracht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister 335.
Die optie behoort stricto sensu niet tot de mogelijkheden van artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit betreffende de interne-auditactiviteiten.
Het Auditcomité is echter van mening dat één enkele dienst makkelijker te coördineren is,
het voordeel biedt de risico’s globaal te kunnen aanpakken en betere garanties biedt op het
vlak van onafhankelijkheid en professionalisme.
Het pleit voor een dienst met zestig personen, waarvan vijfenveertig auditors. Het statuut
van de medewerkers van de dienst zou vergelijkbaar zijn met dat van de Inspectie van Financiën (personeelsbudget van nagenoeg 6,3 miljoen euro).
3.3
Stand van zaken
De Ministerraad heeft geen enkele beslissing genomen sinds de aanbevelingen die het Auditcomité in mei 2011 formuleerde. Het koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité stelt nochtans dat elke minister zich binnen drie maanden volgend op die aanbevelingen dient uit te spreken over de manier waarop de interne-auditactiviteiten zullen worden
uitgeoefend binnen de diensten waarvoor hij bevoegd is.
In oktober 2008 had het Rekenhof er in zijn 165e Boek op gewezen dat slechts 6 van de
22 diensten interne-auditactiviteiten hadden uitgebouwd.
Sindsdien is er weinig evolutie. In zijn verslag van juli 2012 over de werking van het internecontrolesysteem bij de federale overheid, preciseert het Auditcomité dat slechts 11 van de
22 betrokken diensten een interne-auditdienst hebben. Bovendien geven die diensten weinig informatie in hun jaarverslagen over de uitgevoerde audits en hebben ze niet allemaal
hun jaarverslag bezorgd.
Het Rekenhof stelt vast dat na de vertraging bij de uitvoering van de koninklijke besluiten
van 2007 – vertraging die toe te schrijven was aan het feit dat het zo lang duurde om een
Auditcomité op te richten – er door het uitblijven van een antwoord van de Ministerraad op
de aanbevelingen van het Auditcomité een nieuwe toestand van immobilisme ontstaat, die
de uitbouw van interne-auditactiviteiten belemmert.
Als gevolg daarvan kan geen enkele verantwoordelijke voor interne-auditactiviteiten en
geen enkel initiatief m.b.t. dergelijke activiteiten officieel worden erkend, zodat de overgangsfase die bestond vóór de installatie van het Auditcomité, nog altijd aanhoudt.
In zijn antwoord aan het Rekenhof benadrukt het Auditcomité dat de werkingskosten van
de interne audit in grote mate zullen worden gecompenseerd door de besparingen die
dankzij de auditactiviteiten zullen kunnen worden gedaan. Dat die dienst onder zijn gezag
komt en niet onder dat van de verschillende leidinggevenden, zou een waarborg voor onaf-

335 Aanbevelingen van het Auditcomité voor de organisatie van de interne-auditactiviteiten binnen de federale administratie, verslag aan de Ministerraad.
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hankelijkheid en specialisatie moeten vormen. Het comité is ook van oordeel dat de taken
van de interne audit en de controle- en adviesopdrachten die volledig de verantwoordelijkheid zijn van de beheerders, beter gescheiden worden.
Voor het Auditcomité verbiedt deze centrale organisatie niet dat interne-auditcellen zich
permanent kunnen vestigen in de verschillende overheidsdiensten.
Wat het uitblijven van een antwoord op zijn aanbevelingen betreft, preciseert het Auditcomité dat de ontslagnemende regering in mei 2011 van mening was daar geen gevolg aan
te kunnen geven. Op 7 december 2011 heeft het zijn aanbevelingen aan de nieuwe regering
bezorgd.
Meer recent heeft het elk lid van de regering bij brief van 28 september 2012 uitgenodigd
zich uit te spreken over de organisatie van de auditactiviteiten. Rekening houdend met de
termijn van drie maanden die het koninklijk besluit tot oprichting van het auditcomité oplegt, wordt uiterlijk 28 december 2012 een beslissing verwacht.
Het Auditcomité benadrukt het belang van een snelle beslissing op het vlak van organisatie
van de interne-auditactiviteiten. Bovendien kan het Auditcomité zonder interne audit niet
zijn opdracht vervullen om de regering te alarmeren over slecht beheerste risico’s.

4

Controleketen (single audit)

4.1
Principes
De drie koninklijke besluiten van 2007 moeten de omstandigheden creëren voor het opzetten van één enkele controleketen (single audit) waartoe de beslissing van de Ministerraad
van juni 2006 de aanzet gaf 336.
Het koninklijk besluit betreffende de interne-auditactiviteiten wordt ingeleid door een verslag aan de Koning, waarin gepreciseerd wordt dat de single audit synergieën tot stand wil
brengen tussen de actoren van de interne en externe controles, zodat de uitbouw van de
interne audit geen bijkomende controlelast met zich meebrengt voor de geauditeerden. De
Europese Rekenkamer heeft die aanpak toegelicht in een advies337.
Het principe van de onafhankelijkheid van de auditors en van de auditorganen wordt niet
ondergraven door het concept van de single audit. Het houdt ook niet in dat de controletaken verdeeld worden tussen het Rekenhof en andere betrokkenen.
De interne en de externe audit beantwoorden aan uiteenlopende behoeften en rapporteren
aan verschillende overheden. De controlebevoegdheid van het Rekenhof omvat overigens
alle actoren van de interne audit. De interne en de externe audit hanteren wel analoge methodes.
In het concept van de single audit is het zo dat de diverse actoren van de controleketen die
in een welbepaald domein controletaken moeten uitvoeren, daarbij gebruik maken van het

336 Naar een totale beheersing van de risico’s binnen de FOD’s en de POD’s.
337 Advies nr. 2/2004 van de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen over het model « single audit ».
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werk dat andere auditors al hebben uitgevoerd, veeleer dan dat werk zelf nog eens opnieuw
te doen. Artikel 4, 3e lid, van het koninklijk besluit betreffende de interne-auditactiviteiten
stelt dat die activiteiten zo worden georganiseerd dat de externe controle-instanties zich in
voorkomend geval op valabele wijze kunnen beroepen op de besluiten ervan.
Het koninklijk besluit betreffende het internecontrolesysteem opteert voor de single audit
door de diensten te verplichten het COSO-model en de INTOSAI-richtlijnen betreffende
de normen voor interne controle in de publieke sector te gebruiken. Het Rekenhof gebruikt
datzelfde referentiekader.
Het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, dat de controle door de Inspectie van Financiën regelt, werd echter nog niet aangepast aan het nieuwe beheerskader van de overheidsdiensten.
4.2
Samenwerking tussen het Auditcomité en het Rekenhof
Op verzoek van het Auditcomité had op 5 december 2011 overleg plaats met het Rekenhof.
Tijdens die bijeenkomst hebben de vertegenwoordigers van het Auditcomité hun eerste
werkzaamheden voorgesteld. Het Rekenhof heeft gevraagd een kopie te krijgen van de verslagen van het Auditcomité en van de documenten van de 22 diensten op basis waarvan die
verslagen werden opgesteld.
Op 12 januari 2012 bezorgde de voorzitter van het Auditcomité aan het Rekenhof het verslag
dat hij naar elke minister stuurde, evenals twee verslagen bestemd voor de Ministerraad:
het verslag van mei 2011 met de aanbevelingen over de organisatie van de interne-auditactiviteiten en het verslag van juli 2011 over de werking van het systeem voor interne controle
binnen de federale overheid.
In een brief van 25 januari 2012 vroeg het Rekenhof aan het Auditcomité een kopie van de
verslagen van de leidinggevenden, van de adviezen van de Inspectie van Financiën en van
de commentaren van de ministers op basis waarvan het Auditcomité zijn eigen verslagen
opstelde.
Het Auditcomité antwoordde dat het geen documenten kon meedelen die het niet eigenhandig had opgesteld en dat het Rekenhof zijn prerogatieven rechtstreeks moest laten gelden ten aanzien van de betrokkenen om die verslagen op te vragen.
Het Rekenhof herinnert eraan dat, buiten wettelijke uitzonderingen, de entiteiten die aan
de controlebevoegdheid van het Rekenhof zijn onderworpen, de gevraagde preciseringen en
documenten ter beschikking moeten stellen ongeacht de herkomst ervan.
Krachtens artikel 5bis van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof,
kan het zich alle documenten en inlichtingen doen verstrekken, van welke aard ook, met
betrekking tot het beheer van de diensten en instellingen die aan zijn controle zijn onderworpen.
Bovendien bepaalt artikel 31 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat: “De werkplannen voor het uitvoeren
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van de interne audit, zijn vaststellingen en aanbevelingen, alsook de gebruikte methodologieën
worden zonder uitstel aan de minister van Begroting en aan het Rekenhof meegedeeld”.
In zoverre dat nog nodig is, bepaalt artikel 14 van het koninklijk besluit tot oprichting van
het Auditcomité dat het Auditcomité zijn verplichting tot vertrouwelijkheid niet kan tegenwerpen ten aanzien van het Rekenhof.
Als extern controleorgaan ten dienste van het parlement, meent het Rekenhof dat de voor
het Auditcomité bestemde jaarverslagen van de leidinggevenden een belangrijke bron van
informatie zijn die zijn werkzaamheden kunnen oriënteren.
Door de weigering van het Auditcomité moesten de 22 betrokken diensten herhaaldelijk
worden gecontacteerd om de gevraagde verslagen te verzamelen. De diensten hebben dus
documenten aan het Rekenhof moeten bezorgen die ze al aan het Auditcomité hadden bezorgd.
Het zou doeltreffender en doelmatiger zijn als die documentatie voortaan slechts één keer
verzonden hoeft te worden.
In zijn antwoord stelt het Auditcomité voor met het Rekenhof een protocolakkoord te sluiten om de mededeling van de verslagen van de leidinggevenden te regelen.
Voor het Rekenhof is een protocol niet nodig om die documenten mee te delen. Een protocolakkoord kan nuttig zijn als de interne-auditactiviteiten overeenkomstig de reglementering georganiseerd zullen zijn en effectief uitgevoerd zullen zijn.

5

Conclusies en aanbevelingen

5.1
Uitvoering van de koninklijke besluiten van 2007
De Copernicushervorming moest de leidinggevenden responsabiliseren om te komen tot
een betere dienstverlening aan de burgers. Dat vergde een vereenvoudiging van de controles vooraf en meer intensieve controles achteraf.
Het nieuwe beheerskader berust op een systeem van interne controle, waarvan de betrouwbaarheid bevestigd moet worden door middel van interne-auditactiviteiten onder het toezicht van het Auditcomité, zoals bepaald in de koninklijke besluiten van 17 augustus 2007.
Het Rekenhof stelt vast dat, vijf jaar na de uitvaardiging van die besluiten en meer dan twee
jaar na de installatie van het Auditcomité van de federale overheid, er geen evolutie is in de
uitvoering van de bepalingen.
De leidinggevenden hebben talrijke initiatieven genomen om hun diensten beter te laten
presteren. Zo hebben ze onder meer verscheidene beheers- of kwaliteitsbevorderende instrumenten ontwikkeld.
Zoals het Auditcomité echter in zijn verslagen benadrukt, wordt het COSO-model nog altijd
te weinig gebruikt. De interne-auditactiviteiten op basis waarvan de betrouwbaarheid van
de systemen voor interne controle wordt beoordeeld, zijn nog onvoldoende ontwikkeld en
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de jaarverslagen van de leidinggevenden verschaffen het Auditcomité geen globaal zicht op
de risico’s op het niveau van de federale overheid, noch op de beheersing ervan.
Volgens het laatste rapport van het Auditcomité van juli 2012, hebben slechts 11 van de 22 betrokken diensten een interne-auditdienst opgericht. De diensten wachten dus opnieuw af,
sinds het Auditcomité in mei 2011 zijn aanbevelingen bezorgde aan de Ministerraad.
Het Rekenhof is van oordeel dat de uitvoering van de koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 moet worden voortgezet.
Daartoe heeft het Auditcomité elk lid van de regering bij brief van 28 september 2012 uitgenodigd zich uit te spreken over de organisatie van de auditactiviteiten. Uiterlijk 28 december 2012 wordt een beslissing verwacht.
Diverse mogelijkheden dienen zich aan:
•
•

Ofwel geeft de Ministerraad gevolg aan de aanbeveling van het Auditcomité om één
enkele dienst interne audit op te richten voor de hele federale overheid.
Ofwel kiest elke minister de organisatie van de interne-auditactiviteiten in de diensten
waarvoor bij bevoegd is.

Wanneer er een organisatiewijze zal zijn gekozen voor de interne-auditactiviteiten, moeten
er maatregelen komen om ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit is om die activiteiten
uit te voeren in de verschillende betrokken diensten. Eén van die maatregelen is de invoering van een statuut voor de verantwoordelijken van de interne-auditactiviteiten en voor de
interne auditors.
5.2
Single audit en samenwerking met het Auditcomité
Het Rekenhof is bereid om samen te werken met de verantwoordelijken voor de interne
controle en de interne-auditactiviteiten, alsook met het Auditcomité. Die samenwerking
kan overlappende controles vermijden en bijdragen tot een betere aanpak van de geïdentificeerde risico’s.
De samenwerking kadert in het concept van de single audit, maar moet het de actoren van
de interne controle en de interne audit ook mogelijk maken hun wettelijke verplichtingen
ten aanzien van het Rekenhof na te komen.
In dat verband vraagt het Rekenhof dat het Auditcomité, overeenkomstig het principe van
de single audit, voortaan de verslagen en documenten zou doorsturen waarop het zich baseert bij de opmaak van zijn eigen verslagen.
De uitbouw van één enkele controleketen wordt bemoeilijkt doordat erkende en gevalideerde interne-auditactiviteiten ontbreken en doordat de regels voor administratieve controle
en begrotingscontrole nog niet zijn aangepast.
Een protocolakkoord tussen het Auditcomité en het Rekenhof kan worden overwogen om
de relaties tussen beide partijen te organiseren als de organisatiewijze van de interne audit
officieel gekozen zal zijn en de interne-auditactiviteiten geconcretiseerd zullen zijn.

Vierde evaluatie Fedcom
Vierde evaluatie van de
inwerkingtreding van Fedcom
bij het algemeen bestuur
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De FOD Budget en Beheerscontrole heeft initiatieven genomen om de werking van de dienst
Federale Accountant te optimaliseren en zijn sturende rol in het beheer van het project Fedcom
te versterken. Het departement draagt op die manier bij tot het vestigen van de noodzakelijke
voorwaarden om Fedcom te verankeren en de eraan gekoppelde rapportering te verbeteren. De
concrete gevolgen van die maatregelen zullen echter pas op termijn zichtbaar worden.
Het Rekenhof erkent het belang van de maatregelen maar het heeft de minister van Begroting
eraan herinnerd dat niet alle projecten die vroeger werden opgestart of in productie gesteld, al
zijn afgewerkt of beantwoorden aan de doelstellingen. Het pleit ervoor de ambities voor nieuwe
ontwikkelingen goed te kaderen en prioriteit te geven aan de opvolging van de aanbevelingen
die het in zijn vorige evaluatieverslagen en bij zijn onderzoek van de jaarrekeningen heeft geformuleerd.
Het Rekenhof herhaalt dat dringend werk moet worden gemaakt van de samenroeping van de
nieuwe Commissie voor de Openbare Comptabiliteit. Die moet adviezen verstrekken over de
normen van de openbare comptabiliteit en van het boekhoudplan, en de problematiek van de
inventaris en de waarderingsregels onderzoeken.

1

Inleiding

Het Fedcomproject verzorgt de IT-ondersteuning voor de implementatie van de nieuwe
overheidscomptabiliteit die de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting
en van de comptabiliteit van de federale Staat heeft ingevoerd.
Het toepassingsgebied van de wet van 2003 werd op 1 januari 2012 uitgebreid tot de vijf
departementen van roll-out 3338. Daardoor worden vanaf die datum de verrichtingen van
het gehele algemene bestuur, hetzij rechtstreeks hetzij via een interface, in Fedcom geïntegreerd. Voor de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de staatsbedrijven339 treedt de wet van 22 mei 2003 pas in
werking op 1 januari 2014, tenzij de koning, voor de diensten die hij aanwijst, de inwerkingtreding ervan vervroegt.
Sinds de opstart van Fedcom op 1 januari 2009 evalueert het Rekenhof jaarlijks de stand van
de implementatie, het juridische kader en de operationaliteit van dit boekhoudinstrument
van de federale Staat340. Dit artikel brengt verslag uit over de vierde evaluatie van Fedcom.

2

Tegensprekelijke procedure

De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek werden tijdens een exitgesprek met de
dienst Federale Accountant op 20 juli 2012 besproken. Zijn reactie werd verwerkt in het
ontwerpverslag dat op 29 augustus 2012 voor commentaar aan de minister van Begroting
werd toegestuurd, met kopie aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Budget
en Beheerscontrole en aan de Federale Accountant a.i.

338 FOD Binnenlandse Zaken, POD Wetenschapsbeleid, Defensie, Federale Politie en FOD Justitie.
339 Diensten bedoeld in artikel 2, 2° tot 4° van de wet van 22 mei 2003.
340 Rekenhof, 166 e Boek, Volume I, p. 548, 167e Boek, Volume I, p. 431 en 168e Boek, Volume I, p. 211. Ter beschikking
op www.rekenhof.be.
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Het antwoord van de minister van Begroting van 19 oktober 2012 wordt kort toegelicht in
punt 5 van dit artikel.

3

Stand van uitvoering van het Fedcomproject

Naar aanleiding van de vierde evaluatie van het Fedcomproject heeft het Rekenhof in het
bijzonder nagegaan hoe de dienst Federale Accountant zijn werking en organisatie heeft
bijgestuurd en welke maatregelen hij heeft genomen of in het vooruitzicht gesteld om uitvoering te geven aan de initiatieven die de minister van Begroting in zijn brief van 6 oktober 2011 had aangekondigd als antwoord op de voorstellen en aanbevelingen van het
Rekenhof in zijn derde evaluatie van de inwerkingtreding van Fedcom341. Het heeft ook
gepolst naar de eerste ervaringen van de departementen van roll-out 3 met dit nieuwe boekhoudinstrument.

4

Hervorming van de dienst Federale Accountant

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de FOD Budget en Beheerscontrole zijn studiedagen
van 13 en 14 februari 2012 heeft aangegrepen om de werking van de dienst Federale Accountant te optimaliseren en de sturende rol van deze steundienst te versterken. Dat gebeurde enerzijds door de invoering van een nieuwe organisatiestructuur, een evenwichtigere personeelsbezetting en een heraanwending van de capaciteit, maar anderzijds ook
door maatregelen voor een betere ondersteuning van de departementen, zoals een striktere
opvolging van het ticketsysteem (werking Helpdesk), de invoering van regelmatig overleg
met de departementen in het kader van het functioneel systeembeheer (account managers),
een beperkte begeleiding in het kader van het afsluitingsproces van de boekhouding en een
heroriëntering van de werking van de stuurgroep en de gebruikersgroep Fedcom.
Het Rekenhof ervaart de samenwerking die met zijn bevoegde diensten werd opgezet om
de rapportering over de algemene rekening van de federale Staat te vergemakkelijken als
positief en het ondersteunt de inspanningen om reële voortgang te boeken in de ontwikkeling van nieuwe rapporten en in het rechtzetten van fouten in sommige voor zijn controle
belangrijke SAP-transacties.
Niettegenstaande die ontwikkelingen en initiatieven de nodige tijd vergen om zichtbaar te
worden op het terrein, meent het Rekenhof dat de FOD Budget en Beheerscontrole op die
manier in belangrijke mate bijdraagt tot het vestigen van de noodzakelijke voorwaarden
om tegemoet te komen aan de opmerkingen en aanbevelingen die het Rekenhof sinds de
opstart van Fedcom heeft geformuleerd.
In het kader van deze evaluatie heeft het Rekenhof ook de ambitie van de dienst Federale
Accountant vastgesteld om op korte en middellange termijn tal van nieuwe projecten in
diverse domeinen te ontwikkelen. Het heeft er die dienst echter op gewezen dat niet alle
projecten die vroeger werden opgestart of in productie gesteld ondertussen al zijn afgerond
of beantwoorden aan de vooropgezette doelstellingen of de verwachtingen van de gebruikers. Bovendien werd nog geen gevolg gegeven aan een groot deel van de opmerkingen en

341 Rekenhof, 168e Boek, Volume I, p. 211-225.
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aanbevelingen die het Rekenhof in zijn vorige evaluatieverslagen van Fedcom en bij zijn
onderzoek van de jaarrekeningen 2009 en 2010342 had geformuleerd.
Het Rekenhof heeft er bijgevolg bij de minister van Begroting op aangedrongen dat de
dienst Federale Accountant:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

absolute voorrang zou geven aan de afwerking van het juridische kader, met prioritaire
aandacht voor het koninklijk besluit betreffende de actoren en de noodzakelijke functiescheiding, het koninklijk besluit dat de uitvoeringsregels bepaalt voor de werking van de
Commissie voor de Openbare Comptabiliteit en het koninklijk besluit over het statuut
van de aan de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen rekenplichtigen;
meer aandacht zou besteden aan de interne controle en aan de kwaliteit, de volledigheid en de transparantie van de rapporten en de boekhouding opdat de departementen
en het Rekenhof hun opdrachten kunnen uitvoeren, waarbij duidelijke regels voor het
gebruik van de verschillende boekhoudperiodes worden bepaald en prioriteit wordt gegeven aan het wegwerken van anomalieën in sommige rapporten van de ontvangsten en
de uitgaven;
de component van de analytische boekhouding verder zou ontwikkelen, zodat de diensten een beter overzicht kunnen krijgen van hun economische activiteiten met het oog
op een versterking van het interne beheer;
tijdig maatregelen zou nemen om te anticiperen op risico’s, meer bepaald de afhankelijkheid van consultants, de inzet van jonge en onervaren medewerkers bij zowel de
dienst Federale Accountant als in de departementen, het complexe beheer van sommige
procedures (bv. masterdata leveranciers/klanten) en de blijvende onduidelijkheid over
de afbakening van de bevoegdheden tussen de departementen en dienst Federale Accountant;
elk jaar opnieuw initiatieven zou nemen om het afsluitingsproces van de boekhouding
in alle departementen te begeleiden en in dat kader de bestaande accounting manuals
zou uitwerken tot draaiboeken met gedetailleerde procesbeschrijvingen, printscreens
uit SAP en best practices;
een regelmatige monitoring en rapportering zou uitvoeren van de manier waarop de
departementen de reglementering (wet van 22 mei 2003, koninklijk besluit houdende
vaststelling van het boekhoudplan) en de ermee verbonden instructies, handleidingen
en tussentijdse routinecontroles toepassen, met het oog op een verhoogde kwaliteit van
de boekhouding en de tijdige voorlegging van de algemene rekening;
zijn sturende rol zou versterken door de FOD’s en POD’s blijvend ertoe aan te zetten hun
kennis over algemene boekhouding uit te breiden, hun internecontrolesysteem uit te
bouwen en zo weinig mogelijk gebruik te maken van eigen toepassingen of van toepassingen die nog thuishoren in de oude rijkscomptabiliteit (gebruik van orderekeningen/
virtuele organieke fondsen en voorschotrekenplichtigen oude stijl);
zou nagaan hoe hij de departementen kan begeleiden opdat ze tijdig de nodige initiatieven en maatregelen nemen om hun vaste activa te inventariseren, te waarderen en in het
boekhoudsysteem op te nemen, zoals bepaald in artikel 136 van de wet van 22 mei 2003;
permanente aandacht aan de opleidingen – cross FOD – zou blijven schenken en er ook
de kwaliteit van zou verbeteren, door ze niet alleen af te stemmen op de loutere invoer

342 Rekenhof, 167e Boek, Volume I, p. 291-319 en 168e Boek, Volume I, p. 133-158.
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van data in het uitgaven- en ontvangstencircuit maar ze ook te richten op de onderliggende filosofie van het systeem en de correcte interpretatie van de notie van het vastgesteld recht, en, bij voorkeur, uit te breiden tot alle eindgebruikers van Fedcom.

5

Antwoord van de minister

De minister van Begroting drukt zijn tevredenheid uit over het feit dat het Rekenhof vooruitgang ziet in de organisatie en de ondersteuning van de dienst Federale Accountant. De
minister wijst op de grote uitdaging waarvoor de FOD Budget en Beheerscontrole en de
dienst Federale Accountant staan. Ze moeten het systeem dat in de voorbije jaren werd
ingevoerd op punt stellen en de regelgeving op het vlak van de algemene boekhouding, de
begrotingsboekhouding en de analytische boekhouding en de daaruit voortvloeiende rapportering optimaliseren en aanpassen aan de evolutie van de nationale en internationale
interpretatie van de normering. De dienst Federale Accountant heeft de ambitie een betrouwbare partner te worden in het kader van een modern budgettair en financieel beheer
van de overheid. Daarbij is een performant rapporteringsysteem een bijzonder aandachtspunt.
De minister gaat nader in op de opmerkingen en de aanbevelingen van het Rekenhof. Hij
somt de initiatieven op die werden genomen om hieraan tegemoet te komen. Meer bepaald
vermeldt hij de versterking van de kwaliteit van de interne controle en de rapportering en
de oprichting van werkgroepen in het kader van de analytische boekhouding en de inventaris van de vaste activa. Hij maakt gewag van de inspanningen om de eigen personeelsleden
beter te vormen en te begeleiden en wijst op de installatie van de nieuwe documentatiesoftware uPerform ten behoeve van de gebruikers van Fedcom.
De minister geeft voorts de maatregelen aan die in het vooruitzicht worden gesteld om het
systeem te verbeteren en de wetgeving sneller te publiceren. Zo wijst hij op de bijkomende
initiatieven op het vlak van het afsluitingsproces van de boekhouding en op de nieuwe
aanbesteding die in 2013 wordt opgestart voor de technische ondersteuning van Fedcom,
aangezien het consultancycontract met IBM/CSC begin volgend jaar afloopt. Hij verwacht
dat de belangrijkste uitvoeringsbesluiten van de wet van 22 mei 2003 in het tweede trimester van 2013 zullen kunnen worden afgewerkt.
De minister vestigt echter ook de aandacht op de eigen verantwoordelijkheid van de FOD’s
en POD’s voor het opleiden van hun personeel. De dienst Federale Accountant kan niet voor
alle vormingen zelf instaan. De departementen moeten beseffen dat hun medewerkers die
bij Fedcom betrokken zijn, gerichte opleidingen moeten krijgen en dat zij personeel met
kennis en ervaring in algemene boekhouding moeten aanwerven, zowel voor hun stafdiensten Budget en Beheerscontrole als ter ondersteuning van de operationele diensten. De
minister is het niet eens met het Rekenhof dat de dienst Federale Accountant cursussen
moet uitwerken en verzorgen voor alle gebruikers van de toepassing. Het optreden van de
dienst moet beperkt blijven tot het begeleiden van de sleutelgebruikers. Die moeten dan
hun kennis en ervaring gebruiken om de eindgebruikers op te leiden op basis van de eigenheid van de diensten.

Openstaande verbintenissen
en verwijlintresten
Jaarlijkse opvolging van
het openstaande saldo
aan verbintenissen, de
naar het begrotingsjaar
2012 overgedragen
schuldvorderingen en de
betaalde verwijlintresten
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Het is in Fedcom nog steeds niet mogelijk de nodige informatie te verzamelen om na te gaan
of de departementen hun financiële verplichtingen ten opzichte van derden tijdig nakomen of
doorschuiven naar volgende begrotingsjaren.
Uit een enquête bij de zeventien federale departementen blijkt dat eind 2011 31 miljoen euro aan
schuldvorderingen waarvan de betalingstermijn was verstreken, niet betaald was en dus naar
het volgende begrotingsjaar werd doorgeschoven. Dit is 13 miljoen euro meer dan eind 2010.
Niet alle departementen konden informatie verstrekken over de verwijlintresten die ze hadden
betaald door laattijdige betalingen. Volgens de onvolledige gegevens zou in 2011 2,1 miljoen
euro verwijl- en gerechtelijke intresten zijn betaald, waarvan zowat 1,3 miljoen euro ingevolge
gerechtelijke uitspraken of dadingen.
Eind 2011 bedroeg het encours van de vastleggingen nog 4,3 miljard euro tegenover 4,6 miljard
euro eind 2010.

1

Context

Het Rekenhof heeft in het verleden vastgesteld dat betalingen en begrotingsaanrekeningen
soms werden uitgesteld en naar volgende begrotingsjaren werden doorgeschoven, ondermeer om begrotingsdoelstellingen te kunnen respecteren.
Het heeft kritiek geuit op die praktijk en aanbevelingen geformuleerd om dit in de toekomst te voorkomen. Het heeft ook aangedrongen op een nauwgezette registratie van alle
inkomende schuldvorderingen, de vervaldata en de vereffening ervan in een elektronische
databank, zodat steeds een gedetailleerd en volledig overzicht bestaat van alle openstaande
schulden en van de verwijlintresten die ze (kunnen) genereren. Bovendien heeft het gevraagd dat een gedetailleerde inventaris van de betaalde intresten en van de oorzaken die
de intresten hebben veroorzaakt zou worden bijgehouden343.
Inmiddels is, ondermeer door de invoering van Fedcom, in de meeste departementen voldoende informatie beschikbaar die een indicatie kan geven over de mate waarin ze hun financiële verplichtingen ten opzichte van derden tijdig nakomen of eventueel naar volgende
begrotingsjaren doorschuiven.
In zijn 168e boek heeft het Rekenhof hierover een eerste maal verslag uitgebracht344. In juni
2012 heeft het Rekenhof opnieuw informatie opgevraagd bij de FOD’s en POD’s, bij het
Ministerie van Landsverdediging en bij de Federale Politie345. Het Rekenhof heeft de aangeleverde informatie echter niet volledig kunnen valideren, noch op basis van de boekingen
in Fedcom noch via de tests in het kader van zijn audits over de verwerking van schuldvorderingen in Fedcom en over de boeking van begrotingsuitgaven op basis van vastgestelde
rechten. Uit vorige audits346 is onder meer gebleken dat de Fedcomdepartementen de basis-

343 Rekenhof, 164e Boek, Volume I, p. 510-511.
344 Rekenhof, 168e Boek, Volume I, p. 255-259.
345 Brieven van 13 juni 2012 aan de leidend ambtenaren van de zeventien federale departementen. Een kopij van deze
brieven werd op die datum ook toegezonden aan de toezichthoudende ministers.
346 Rekenhof, 168e Boek, Volume I, p. 232-254.
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gegevens (bv. de boekingsdatum van een schuldvordering of de geldende betalingstermijn)
vaak verschillend in het systeem invoeren, wat de volledigheid en de vergelijkbaarheid van
de resultaten niet garandeert.

2

Encours van de vastleggingen

Het Rekenhof verzocht de departementen het bedrag mee te delen van het encours aan
kredietvastleggingen op de gesplitste en de variabele vastleggingskredieten op 31 december 2011.
Tabel 1 – E
 ncours op 31 december 2010 en 31 december 2011 (in euro)
31 december 2010

31 december 2011

% van totale
encours

02 FOD Kanselarij van de Eerste Minister

6.295.529,29

5.545.350,21

0,13

03 FOD Budget en Beheerscontrole

6.088.743,45

5.236.938,60

0,12

04 FOD Personeel & Organisatie

30.773.040,42

27.798.634,35

0,64

05 FOD Fedict

28.566.521,01

17.687.797,71

0,41

12 FOD Justitie

131.422.368,43

138.746.394,27

3,22

13 FOD Binnenlandse Zaken

156.546.429,10

168.901.447,53

3,92

Sectie

14 FOD Buitenlandse Zaken

725.679.557,22

603.255.202,06

13,99

1.898.500.000,00

1.529.032.261,43

35,45

17 Federale Politie

78.029.118,12

71.622.075,21

1,66

18 FOD Financiën

247.025.184,91

263.104.278,24

6,10

23 FOD Werkgelegenheid

niet bekend

14.188.849,01

0,33

24 FOD Sociale Zekerheid

11.631.628,42

10.144.914,80

0,24

25 FOD Volksgezondheid

44.163.320,41

43.706.189,17

1,01

32 FOD Economie

698.986.292,86

662.801.627,03

15,37

33 FOD Mobiliteit en Vervoer

341.360.035,68

360.638.023,43

8,36

44 POD Maatschappelijke Integratie

188.109.373,47

152.451.509,50

3,53

niet bekend

238.083.051,21

5,52

4.593.177.142,79

4.312.944.543,76

100,00

16 Defensie

46 POD Wetenschapsbeleid
Totaal

Bron: Fedcom, ingevoerd encours op 1 januari 2012
Het encours wordt in een groot deel van de departementen beïnvloed door een beperkt aantal overeenkomsten die meerdere jaren bestrijken en die vaak werden aangegaan voor(her)
investeringsprogramma’s voor materieel en infrastructuur of van langlopende financiële
verbintenissen.
Het totale encours is in 2011 met 280,2 miljoen euro gedaald tot 4,3 miljard euro. De belangrijkste daling wordt genoteerd bij Defensie. Ook bij de FOD Buitenlandse Zaken en de POD
Maatschappelijke Integratie vertoont het encours een forse daling. Deze dalingen komen
voornamelijk doordat de vereffeningen in 2011 het bedrag van de tijdens dat begrotingsjaar vastgelegde verbintenissen in ruime mate overschreden en, specifiek voor Defensie,
aan een éénmalige kritische doorlichting en annulering van de overbodige openstaande
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encoursen naar aanleiding van de instap in Fedcom. Het encours van de meeste departementen blijft relatief stabiel.

3

Overgedragen schuldvorderingen

De volgende tabel geeft een overzicht van de nog niet betaalde schuldvorderingen waarvan
de betalingstermijn op 31 december 2011 was overschreden en die naar het begrotingsjaar
2012 werden overgedragen, en de daardoor veroorzaakte verwijlintresten. Ter vergelijking
worden ook de cijfers van het vorige begrotingsjaar meegedeeld.
Tabel 2 – Uitgestelde vereffeningen waarvan de betalingstermijn was overschreden (bedragen in euro)
Sectie
02 FOD Kanselarij van
de Eerste Minister

bedrag 2010

%

bedrag 2011

%

Verwijlintresten

%

72.949,63

0,41

201.068,00

0,65

0,00

0,00

1.281,66

0,01

26.427,00

0,09

0,00

0,00

293.651,59

1,64

743.748,29

2,42

0,00

0,00

4.433,45

0,02

81.393,97

0,26

0,00

0,00

12 FOD Justitie

4.861.409,63

27,23

2.270.577,08

7,38

0,00

0,00

13 FOD Binnenlandse
Zaken

1.438.508,10

8,06

5.732.974,75

18,64

0,00

0,00

14 FOD Buitenlandse
Zaken

1.079.732,69

6,05

106.523,00

0,35

0,00

0,00

16 Defensie

2.540.000,00

14,23

850.000,00

2,76

1.251,85

100,00

17 Federale Politie

259.493,32

1,45

367.341,36

1,19

0,00

0,00

18 FOD Financiën

0,00

0,00

0,00

0,00

23 FOD Werkgelegenheid

niet bekend

0,00

97.867,22

0,32

0,00

0,00

24 FOD Sociale Zekerheid

166.903,84

0,93

164.415,90

0,53

0,00

0,00

25 FOD Volksgezondheid

2.210.749,64

12,38

niet bekend

0,00

0,00

0,00

32 FOD Economie

2.119.477,51

11,87

157.961,37

0,51

0,00

0,00

33 FOD Mobiliteit en
Vervoer

2.806.295,00

15,72

1.114.468,00

3,62

0,00

0,00

44 POD Maatschappelijke Integratie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

niet bekend

0,00

18.847.412,68

61,27

0,00

0,00

17.854.886,06 100,00 30.762.178,62

100,00

1.251,85

100,00

03 FOD Budget en
Beheerscontrole
04 FOD Personeel &
Organisatie
05 FOD Fedict

46 POD Wetenschaps
beleid
Totaal

0,00

Bron: Rekenhof, op basis van informatie verstrekt door de departementen
Het Rekenhof wijst er nogmaals op dat het de door de departementen aangeleverde informatie niet volledig heeft kunnen afstemmen met de gegevens in het Fedcomsysteem. De
vermelde cijfers moeten daarom als minima worden beschouwd.
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Eind 2011 stond 30,8 miljoen euro aan schuldvorderingen nog als onbetaald geregistreerd,
hoewel de betalingstermijn op dat ogenblik al was overschreden. Die schuldvorderingen
werden dus overgedragen naar 2012. Dit is een stijging van ongeveer 13 miljoen euro in
vergelijking met 2010.
De belangrijkste overdrachten vinden plaats bij de POD Wetenschapsbeleid (61 % van het
totaal) en hebben hoofdzakelijk betrekking op onderzoeks- en ontwikkelingscontracten,
waarvoor geen verwijlintresten zijn verschuldigd.
Bij de FOD Binnenlandse Zaken werden vooral ereloonnota’s van advocaten ten laste van de
Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen.
De overdrachten bij de FOD Justitie zijn in belangrijke mate samengesteld uit gerechtskosten in strafzaken, voogdijkosten en decentraal ontvangen facturen.
De meeste departementen geven de laattijdige ontvangst van de facturen, vertraging bij de
interne verwerking ervan en betwistingen rond de factuur op als voornaamste oorzaken
van de vertraging.
De FOD’s Budget en Beheerscontrole, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid en Mobiliteit en Vervoer, de POD Wetenschapsbeleid en Defensie geven een tekort aan vereffeningskredieten op als (bijkomende) reden voor het uitstel van betaling.

4

In 2010 en 2011 betaalde intresten

Tot slot biedt het Rekenhof ook een overzicht van de intresten die de federale departementen in de twee vorige begrotingsjaren hebben betaald. De FOD’s Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Economie deelden mee niet over de gevraagde informatie te beschikken
in hun informatiesystemen.
Tabel 3 – I n 2010 en 2011 betaalde intresten (in euro)
Sectie

2010

2011

%

02 FOD Kanselarij van de Eerste Minister

0,00

0,00

0,00

03 FOD Budget en Beheerscontrole

0,00

0,00

0,00

04 FOD Personeel & Organisatie

0,00

0,00

0,00

05 FOD Fedict

0,00

0,00

0,00

39.302,74

18.549,70

0,90

13 FOD Binnenlandse Zaken

0,00

niet bekend

0,00

14 FOD Buitenlandse Zaken

0,00

0,00

0,00

925.609,04

468.858,50

22,73

17 Federale Politie

82.606,98

20.526,05

1,00

18 FOD Financiën

72.872,81

30.599,06

1,48

niet bekend

631,99

0,03

0,00

1.261,55

0,06

12 FOD Justitie

16 Defensie

23 FOD WASO
24 FOD Sociale Zekerheid

Opmerkingen

171.674,71 €
gerechtelijke
intresten
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Sectie
25 FOD Volksgezondheid

2010

2011

%

2.696,92

2.139,35

0,10

0,00

niet bekend

0,00

997.046,00

1.518.615,00

73,62

44 POD Maatschappelijke Integratie

0,00

1.558,30

0,08

46 POD Wetenschapsbeleid

0,00

0,00

0,00

32 FOD Economie
33 FOD Mobiliteit en Vervoer

Totaal

Opmerkingen

1.106.277 €
gerechtelijke
intresten

2.120.134,49 2.062.739,50 100,00

Bron: Rekenhof, op basis van informatie verstrekt door de departementen
In het begrotingsjaar 2011 werd afgerond 2,1 miljoen euro aan intresten betaald, waarvan
zowat 1,3 miljoen euro (62 %) ingevolge gerechtelijke uitspraken of dadingen (bij Defensie
en de FOD Mobiliteit en Vervoer).
De snellere betalingstermijnen in Fedcom vormen een mogelijke verklaring voor deze significante daling.
Defensie en de FOD Mobiliteit en Vervoer betaalden samen zowat 710.000 euro aan verwijlintresten in het kader van overheidsopdrachten (90 % van het totale bedrag). Dit komt
omdat zij belangrijke investeringsprojecten uitvoeren en, in tegenstelling tot vele andere
departementen, de verwijlintresten betalen zonder dat de schuldeiser daar expliciet naar
heeft gevraagd347.

5

Conclusie

Bij gebrek aan een nauwgezette registratie van alle inkomende schuldvorderingen, de vervaldata en de betaling ervan in een elektronische databank, heeft een aantal departementen nog steeds geen gedetailleerd en volledig overzicht van alle openstaande schulden en
de verwijlintresten die deze schulden (kunnen) genereren.
De elektronische verwerking van de inkomende schuldvorderingen in Fedcom moet worden bijgestuurd zodat de nodige informatie (indicatoren) eruit kan worden gehaald, op
basis waarvan kan worden nagegaan of de departementen hun financiële verplichtingen
ten opzichte van derden tijdig nakomen of doorschuiven naar volgende begrotingsjaren.
Eind 2011 bedroeg het encours van de vastleggingen nog 4,3 miljard euro tegenover 4,6 miljard euro eind 2010.
Uit de gegevens van de departementen, die het Rekenhof echter door onvolkomenheden in
het Fedcomsysteem niet kon valideren, kan worden geconcludeerd dat eind 2011 31 miljoen
euro aan schuldvorderingen nog als onbetaald stond geregistreerd, hoewel de betalingstermijn op dat ogenblik al was overschreden. Dit is 13 miljoen euro meer dan eind 2010.

347 Artikel 15, § § 1, 2 en 4 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, als bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken.
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Volgens de onvolledige gegevens zou er in 2011 2,1 miljoen euro intrest zijn betaald, waarvan
zowat 1,3 miljoen euro ingevolge gerechtelijke uitspraken of dadingen.

Afsluiting orde- en thesaurierekeningen
Afsluitingsverrichtingen op
orde- en thesaurierekeningen
(vervolgonderzoek)
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De overdracht van de orde- en thesaurierekeningen naar de nieuwe boekhouding werd tussen 2009 tot 2011, toen de departementen gefaseerd tot dit nieuwe stelsel zijn toegetreden,
onvoldoende gestuurd. Voor het najaar van 2012 en in 2013 heeft de minister van Begroting belangrijke acties gepland om tegemoet te komen aan de opmerkingen en aanbevelingen die het
Rekenhof vanaf zijn 167e Boek daarover heeft geformuleerd, in het bijzonder over het juridische
kader, het gebrek aan een algemene instructie en de onvoldoende documentatie van de over te
dragen saldi.
De FOD Buitenlandse Zaken wenst een aantal van zijn financiële rekeningen te behouden buiten de boekhouding. Het Rekenhof merkt op dat deze financiële rekeningen hierdoor, in strijd
met de comptabiliteitswet van 22 mei 2003, niet in de balans worden opgenomen en aan het
wettelijke controlemechanisme worden onttrokken.
Op een specifiek daartoe geopende orderekening werden historische saldi van inactieve ordeen thesaurierekeningen samengebracht en onderling gecompenseerd. Het beschikbare krediet
van deze orderekening bedroeg eind 2011 772,8 miljoen euro en werd naar de rijksmiddelen
gestort. Deze storting is geen reële begrotingsontvangst zoals bedoeld in artikel 8 en 19 van
de wet van 22 mei 2003. Ze houdt immers geen financiële transactie in, maar is louter een verwerking van boekhoudkundige saldi. De boeking heeft wel een impact op het begrotingssaldo,
maar beïnvloedt niet het vorderingensaldo.

1

Context

1.1
Onderzochte materie
Het onderzoek van de afsluitingsverrichtingen op orde- en thesaurierekeningen is een vervolgonderzoek naar de overdracht van die rekeningen naar Fedcom, de boekhoudtoepassing die uitvoering geeft aan de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003. In het 167e en
het 168e Boek publiceerde het Rekenhof al zijn bevindingen over de overdracht van rekeningen van de departementen uit de pilootfase en de eerste roll-out348.
Het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit maakte het mogelijk om ontvangsten en uitgaven van de Staat voor rekening van
derden, evenals specifieke interne verrichtingen te boeken op orde- of thesaurierekeningen. De nieuwe comptabiliteitswet van 22 mei 2003 schafte die mogelijkheid af en bepaalde
dat die transacties voortaan via het algemeen rekeningstelsel moeten worden verwerkt.
1.2
Tegensprekelijke procedure
Het Rekenhof heeft zijn opmerkingen meegedeeld aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging en aan de voorzitter van de FOD Budget en Beheerscontrole
(FOD B&B) in een brief van 19 september 2012.
Het antwoord van de minister van 19 oktober 2012 wordt toegelicht in punt 3.

348 Rekenhof, “Gebruik van orderekeningen in Fedcom”, 167e Boek van het Rekenhof, Volume I, p. 451-459; Rekenhof,
“Omzetting van orde- en thesaurierekeningen naar Fedcom (vervolgonderzoek)", 168e Boek van het Rekenhof,
Volume I, p. 226-231. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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2

Onderzoeksresultaten

2.1
Regelgevend kader en aanleg van basisdocumentatie
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat sommige van zijn opmerkingen over het regelgevende
kader en de aanleg van basisdocumentatie uit de twee voorgaande onderzoeken, onvoldoende zijn beantwoord en dat de maatregelen die de minister van Begroting in zijn antwoord van 17 oktober 2011 had aangekondigd, nog niet werden gerealiseerd:
•

•

•
•
•

Het stelsel van virtuele organieke fondsen, dat de orderekeningen vervangt, strookt niet
met de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 en het boekhoudplan, opgelegd bij koninklijk besluit van 10 november 2009. Het heeft dus geen juridisch kader en werd nog niet
geëvalueerd.
De enige nota “Orderekeningen van de Thesaurie in Fedcom” werd opgesteld naar aanleiding van de toetreding van de departementen van de pilootfase. De nota werd nog niet
aangepast of vervolledigd tot een algemene instructie, hoewel de laatste departementen
op 1 januari 2012 toegetreden zijn.
Ondanks het behoud van het stelsel van de virtuele organieke fondsen laat de rapportering slechts gedeeltelijk toe het gebruik van die fondsen na te gaan.
De overdracht van de beschikbare saldi op de orderekeningen naar Fedcom was onvoldoende gedocumenteerd, bijvoorbeeld met conversielijsten.
De saldi op de orderekeningen bestemd voor de rijksmiddelen, werden gedeeltelijk naar
Fedcom overgedragen zonder dat zij als begrotingsontvangsten werden aangerekend.

2.2
Omvang van het gebruik van virtuele organieke fondsen
Het Rekenhof stelt vast dat het systeem van orderekeningen in belangrijke mate wordt
voortgezet in de vorm van virtuele organieke fondsen, ondanks het ontoereikende juridische kader hiervoor.
In Fedcom werden de saldi van 111 orderekeningen ingebracht op virtuele organieke fondsen, in totaal voor 168,0 miljoen euro aan positieve saldi en 77,8 miljoen euro aan negatieve
saldi. Op 31 december 2011 bedroegen de openstaande saldi op de virtuele fondsen respectievelijk 144,7 miljoen euro voor de positieve saldi en 25,7 miljoen euro voor de negatieve.
Niettegenstaande die openstaande saldi zijn verminderd in bedrag, nam het aantal virtuele
organieke fondsen toe. Sinds de overdracht naar Fedcom hebben de FOD’s vijftien nieuwe
virtuele organieke fondsen gecreëerd. In tegenstelling tot de oude procedure voor de orderekeningen, werden daarbij geen openingsdossiers opgesteld om het gebruik van die fondsen toe te lichten.
2.3
Conversie van de orderekeningen naar Fedcom
Hoewel de laatste departementen op 1 januari 2012 tot Fedcom zijn toegetreden, is de conversie van de orderekeningen nog niet afgerond.
De overdracht van de orderekeningen van de FOD Buitenlandse Zaken is anderhalf jaar
na de toetreding van de FOD tot Fedcom nog steeds onafgewerkt. De FOD wenst drie
financiële rekeningen en daaraan gekoppelde orderekeningen349 niet op te nemen in

349 Het betreft de orderekeningen 83.05.06.85 – Voorschotten zendingen (PCR 679-2006053-93) , 87.05.12.30 – Organisatie conferenties (PCR 679-2006047-87) en 87.05.13.31 – Dienstreizen (PCR 679-2003804-75).
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Fedcom, maar ze verder te gebruiken en te doen uitdoven buiten Fedcom. Het Rekenhof
vraagt uitdrukkelijk dat alle financiële en budgettaire verrichtingen van de FOD in Fedcom
zouden worden geïntegreerd. Het gebruik van financiële rekeningen en orderekeningen
buiten Fedcom resulteert in een onvolledige balans, wat strijdig is met artikel 11 van de wet
van 22 mei 2003. Bovendien worden de financiële rekeningen daardoor onttrokken aan het
wettelijke controlemechanisme, wat onaanvaardbaar is. Tot slot kon één orderekening 350
niet in Fedcom worden ingebracht omdat de rekenplichtige zijn beheersrekening, waaruit
het beginsaldo moet worden afgeleid, niet had overgelegd. Het Rekenhof dringt daarbij aan
op een strikte naleving van artikel 42 van de wet van 22 mei 2003, dat de rekenplichtigen
verplicht hun beheersrekeningen over leggen vóór 1 maart van het volgende jaar.
Op de orderekening 82.05.09.79 van de FOD Financiën werden initieel enkel de verrichtingen aangerekend die verband hielden met de afcentiemen van het Vlaams Gewest op de
personenbelasting voor het aanslagjaar 2001. Nadien werden op die orderekening ook andere belastingkredieten aangerekend, waaronder de Vlaamse forfaitaire korting op de bedrijfsvoorheffing, de winwin-leningen en de Arkimedes-fondsen. Bij eerdere onderzoeken351
had het Rekenhof opgemerkt dat voor die verrichtingen afzonderlijke rekeningen moesten
worden geopend. Bovendien werd opgemerkt dat het negatieve saldo op de orderekening
geen schuldvordering op het Vlaamse Gewest was maar het resultaat van een interne verrichting. Het negatieve saldo van de orderekening beliep op 31 december 2010 583,8 miljoen
euro. Het werd ten onrechte ingevoerd als een vordering ten overstaan van het gewest,
aangezien de ontvangsten vanuit het Vlaams Gewest al werden gerealiseerd. De balans
geeft hierdoor een foutief beeld. De openingsboeking op rekening 463213 “Vermindering
personenbelasting Vlaanderen” moet met het vóór 1 januari 2011 ontvangen bedrag worden
verminderd352.
De FOD Justitie, die op 1 januari 2012 tot Fedcom is toegetreden (derde roll-out), heeft vijf
van zijn orderekeningen omgezet naar virtuele fondsen maar moet de beschikbare saldi op
31 december 2011 nog overgedragen.
Tot slot merkt het Rekenhof op dat Defensie, eveneens behorend tot de derde roll-out, voor
zijn virtuele fondsen een nummeringstructuur hanteert die afwijkt van die van de andere
departementen en die deelfondsen creëert waardoor de opvolging van de wettelijke debetautorisaties wordt bemoeilijkt.
2.4
Afsluitingsverrichtingen op de orde- en thesaurierekeningen en restrekeningen
De orderekening 86.06.82.94 werd specifiek geopend voor het samenbrengen van historische saldi op inactieve orde- en thesaurierekeningen die bij de implementatie van Fedcom
moesten worden afgesloten. Het beschikbare krediet van deze orderekening bedroeg eind
2011 772,8 miljoen euro en is in het begrotingsjaar 2011 naar de rijksmiddelen gestort. Deze
boeking heeft een belangrijke impact op het primair begrotingssaldo, maar is geen reële
begrotingsontvangst zoals bedoeld in artikel 8 en 19 van de wet van 22 mei 2003. Zij houdt
350 Orderekening 86.01.02.96 – Diverse ontvangsten, door derden gestort, namelijk voor het bekomen van de burgerlijke stand, voor de regeling van successies en voor de repatriëring van personen zonder middelen in het buitenland
(NBB 100-0086141-39).
351 Zie o.m.Rekenhof, 165e Boek, Bijvoegsel 2.
352 Aangezien het debetsaldo op de passiefrekening 463213 een vordering impliceert op het Vlaams Gewest, moet dit
overeenkomstig het boekhoudplan worden geboekt op een actiefrekening 423.
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immers geen financiële transactie in, maar is louter een verwerking van boekhoudkundige
saldi.
De orderekeningen 86.06.09.21 en 87.08.01.28 werden door alle departementen samen gebruikt voor de boeking van respectievelijk de kosten van de postchequedienst en de echte
derdengelden. Beide orderekeningen kunnen worden afgesloten bij de opmaak van de rekening van de Thesaurie 2011 indien de Federale Accountant van alle departementen tijdig
de nodige informatie ontvangt over het deel dat ze overnemen in Fedcom en zodoende het
restsaldo op deze rekeningen kan vaststellen.
De orderekeningen 88.05.01.28 - Volgrecht en 88.07.01.34 – Opbrengst van de verkoop van
schoolinfrastructuur in Duitsland zijn sinds geruime tijd inactief, maar hebben een restsaldo van respectievelijk 0,6 en 0,4 miljoen euro dat nog wettelijk moet worden bestemd.
Deze rekeningen ressorteren momenteel onder het beheer van de FOD Economie en de
POD Wetenschapsbeleid.

3

Antwoord van de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging van 19 oktober 2012

De minister beantwoordt puntsgewijs de opmerkingen of aanbevelingen van het Rekenhof
met al genomen en nog te nemen acties, gekoppeld aan een planning.
Wat betreft het regelgevende kader en de aanleg van basisdocumentatie antwoordt de minister het volgende.
•
•

•

•

De evaluatie van het stelsel van virtuele organieke fondsen en het uitwerken van een
eventueel juridisch kader wordt gepland in het voorjaar 2013.
Een eerste rekening van de virtuele fondsen, over het jaar 2011, werd samen met andere
onderdelen van de algemene rekening eind september 2012 naar het Rekenhof gestuurd.
Die rekening zal jaarlijks worden opgemaakt.
Om de verwerking van de orderekeningen in Fedcom en de correcte overname van de
beschikbare saldi op te volgen, werden aan de departementen conversielijsten opgestuurd voor het inwinnen van informatie. De aanvullingen op de lijsten worden ter beschikking gesteld naargelang de conversie is gerealiseerd en het departement de gevraagde informatie heeft aangeleverd.
De informatie over de saldi die toekomen aan de rijksmiddelenbegroting wordt meegenomen in de tabellen met de te verwerken saldi.

Inzake de creatie van nieuwe virtuele organieke fondsen stelt de minister dat werk zal worden gemaakt van een procedure en gaat hij in op de vraag van het Rekenhof voor het opstellen van een openingsdossier, vanaf 2013.
Verder bevestigt de minister dat de conversie van de orderekeningen nog niet volledig werd
gerealiseerd. Hij plant de afwerking in de loop van 2013.
De specifieke opmerkingen over de conversie van de saldi op de orderekeningen van de
FOD’s Buitenlandse Zaken, Justitie en Financiën worden per brief voor gevolg en schriftelijk
antwoord bezorgd aan de betrokken departementen.
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Specifiek over de conversie van de rekeningen van de FOD Buitenlandse Zaken gaat de
minister akkoord met het Rekenhof dat alle financiële rekeningen, zelfs al hebben die een
uitdovend karakter, moeten worden opgenomen in de boekhouding. Hij wijst er echter op
dat de FOD Buitenlandse Zaken tijdens een overleg met de FOD B&B heeft herhaald niet
bereid te zijn deze rekeningen in Fedcom op te nemen.
De afwijkende nummeringsstructuur van de virtuele fondsen van het departement Defensie
en de opvolging van de wettelijke debetautorisaties op die fondsen werden kort verklaard.
Tot slot antwoordt de minister op de opmerkingen over de afsluitingsverrichtingen op de
orde- en thesaurierekeningen:
•

•
•

De oorsprong van het saldo op de orderekening 86.06.82.94, waarop de saldi van nietactieve orde- en thesaurierekeningen werden samengebracht, en de overboeking van
dat saldo naar een artikel van de rijksmiddelenbegroting, werden verklaard in een toelichting bij de uitvoeringsrekening van de begroting 2011.
De rekening van de Thesaurie over het jaar 2011 zal aandacht besteden aan de orderekeningen 86.06.09.21 en 87.08.01.28, die door alle departementen werden gebruikt.
Voor de restsaldi op de orderekeningen 88.07.01.34 – Opbrengst van de verkoop van
schoolinfrastructuur in Duitsland en 88.05.01.28 – Volgrecht werd aan de respectievelijke departementen Wetenschapsbeleid en Economie gevraagd de bestemming van die
saldi na te gaan. Tot nog toe heeft alleen de POD Wetenschapsbeleid hierop geantwoord
en werd het saldo van hun orderekening in Fedcom overgenomen op een specifieke balansrekening 353.

353 Rekening 493170 – Derdengelden gemeenschappen – Defensie. Het saldo van 0,6 miljoen euro moet worden verdeeld tussen de Franse en de Vlaamse gemeenschap en het Ministerie van Defensie.
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Het regelgevend, administratief en boekhoudkundig kader voor de verwerking van vastgestelde rechten met betrekking tot de niet-fiscale ontvangsten is ontoereikend.
Het Rekenhof wijst op de versnippering in de procedures en de interne organisatie, waarbij de
klemtoon nog te veel ligt op een procedure van opvolging en goedkeuring buiten SAP. De taken
en verantwoordelijkheden van de actoren in deze processen zijn slecht omschreven, mede door
de afwezigheid van een normatief kader. De departementen beheersen de notie van het vastgesteld recht onvoldoende, waardoor rechten vaak pas worden geboekt op het moment van de
eigenlijke inning van de ontvangst.
Het Rekenhof wijst ook op de zwakheden in de interne controle en besluit dat de implementatie
van Fedcom er niet toe heeft geleid dat over de departementen heen een consistent debiteurenbeheer wordt gevoerd.

1

Context

1.1
Draagwijdte van het onderzoek
Het project Fedcom implementeert de genormaliseerde boekhouding die de wet van
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat oplegt. In die boekhouding worden de verrichtingen geregistreerd in de SAPtoepassing naarmate ze door de verschillende verantwoordelijke actoren worden verwerkt.
De cyclus van de ontvangstverrichtingen bestaat uit meerdere fasen, van de bepaling van
het voorwerp van de ontvangst, de vaststelling en de comptabilisering van het recht en
het inbaar- en invorderbaar stellen van de ontvangst door de ordonnateur tot de effectieve
invordering en inning door de rekenplichtige.
Het onderzoek beperkt zich tot de niet-fiscale ontvangsten die direct in Fedcom worden geregistreerd, met uitzondering van de niet-fiscale ontvangsten inzake de schuld354. Het werd
opgestart omdat het Rekenhof had opgemerkt dat de structurele problemen die al jarenlang
bestaan met de boeking van vastgestelde rechten van niet-fiscale ontvangsten, ook na de
invoering van Fedcom bleven voortduren en tot gevolg hadden dat noch de uitvoeringsrekening van de begroting in termen van vastgestelde rechten noch de jaarrekening op basis
van de economische opbrengsten een correct beeld gaven van de openstaande vorderingen
ten voordele van de Staat.
De audit gaat na of er juridisch, procedureel en organisatorisch voldoende waarborgen zijn
dat de niet-fiscale vastgestelde rechten ten voordele van de Schatkist volledig, tijdig en correct in de boekhouding en de rekeningen van de Staat worden opgenomen en door een aan
de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen rekenplichtige worden beheerd.
Het onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd over de jaren 2011, 2012 en 2013 aan de hand van
specifieke onderzoeksvragen. In dit artikel wordt gerapporteerd over de eerste twee fasen
van de audit. Daarin worden eerst de openstaande post- en bankrekeningen in alle departementen onderzocht die de overheidsdiensten gebruiken voor hun financiële verrichtingen.

354 De niet-fiscale ontvangsten van de niet-fiscale besturen van de FOD Financiën worden behandeld door de toepassing Stimer en nadien via een interface in Fedcom opgeladen.
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Vervolgens wordt onderzocht of de departementen die in 2011 al met Fedcom werkten355 de
vastgestelde rechten met betrekking tot de niet-fiscale ontvangsten correct en volledig in
SAP boeken.
1.2
Wettelijk en reglementair kader
Het normatieve kader berust voornamelijk op de voornoemde wet van 22 mei 2003, het
koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan, dat onder
meer van toepassing is op de federale Staat, 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 en het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het internecontrolesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht. Het onderzoek
houdt ook rekening met het ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het statuut
van de aan de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen rekenplichtigen en met het
ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van de organisatie van de boekhoudkundige en
de begrotingsverrichtingen en de definiëring van de betrokken actoren en de noodzakelijke
functiescheiding in dit kader.
1.3
Onderzoeksmethode
In de eerste fase van het onderzoek, uitgevoerd in 2011, werd aan de voorzitters van het
directiecomité van alle diensten van algemeen bestuur – dus ook de departementen die op
dat moment nog niet tot Fedcom waren toegetreden – gevraagd een inventaris op te stellen
van de financiële rekeningen die hun ambtenaren in het kader van de uitvoering van hun
ambt gebruiken356. Ook werd hen gevraagd of alle ten gunste van de Staat vastgestelde rechten, met inbegrip van die welke nog niet op een rekening van een rekenplichtige werden
geregistreerd, werden geïnventariseerd.
In de tweede fase (periode 2011-2012) heeft het Rekenhof de Fedcomdocumenten die betrekking hebben op de ontvangstencyclus geanalyseerd, meer bepaald met betrekking tot de
verwerking van de niet-fiscale vastgestelde rechten en de uitgaande facturen en schuldvorderingen (procedures, transacties, handleidingen, instructies…). Ook werden aan de hand
van gestructureerde vragenlijsten interviews afgenomen met een aantal sleutelactoren van
de twaalf bij het onderzoek betrokken departementen. Aan de dienst Federale Accountant
werd gevraagd hoe hij het proces van de niet-fiscale ontvangsten organiseert en beheert.
Bij diezelfde departementen werden steekproeven uitgevoerd op de ontvangstboekingen
in de klasse 7 (Opbrengsten) van het genormaliseerde rekeningstelsel. De steekproeven
werden geselecteerd op basis van het financiële belang en de risico’s op afwijkende boekingen, rekening houdende met de vaststellingen uit de recurrente controles van de afgelopen
jaren.

355 Het betreft de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD Budget en Beheerscontrole, de FOD Personeel en
Organisatie, de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict), de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de FOD Financiën, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD
Economie, KMO, Middenstand en Energie, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de POD Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid.
356 Defensie werd niet bij het onderzoek betrokken.
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1.4
Tegensprekelijke procedure
Het Rekenhof heeft het ontwerpverslag op 19 september 2012 gestuurd naar de ministers
bevoegd voor de twaalf departementen die in 2011 Fedcom gebruikten en aan de voorzitters
van hun directiecomité, met het verzoek hun commentaar mee te delen.
Bij de afsluiting van dit Boek hadden enkel de eerste minister (brief van 1 oktober 2012) en
de minister van Begroting (brief van 25 oktober 2012) gereageerd. Hun antwoorden worden
kort toegelicht in punt 4.

2

Inkomstenproces van de ontvangst en de registratie van de niet-fiscale ontvangsten

Volgens de standaardprocedure (Financiële module FI van SAP) voert de boekhouder vastgesteld recht het recht dat de ordonnateur buiten SAP vaststelt (en dat zowel positief (factuur) als negatief (kredietnota) kan zijn), op verzoek van de ordonnateur met de transactie FB70 (positief vastgesteld recht) of FB75 (negatief vastgesteld recht) in SAP in. Via die
transacties worden het bedrijfsnummer, het klantnummer, de boekingsdatum, de factuurdatum, het bedrag, de huisbank van de rekenplichtige, de betalingscondities, de grootboekrekening en het begrotingsartikel ingevuld. De stamgegevens van de schuldenaar moeten
vooraf in het centraal register van de debiteuren357 worden opgenomen om de registratie
mogelijk te maken. Op basis van die gegevens wordt de schuldvordering in SAP geboekt,
met impact op de budgettaire en de algemene boekhouding.
De ordonnateur draagt vervolgens de rekenplichtige op de door hem vastgestelde bedragen
in te vorderen en te innen, en zo nodig daartoe de aanmaningsprocedure op te starten. De
rekenplichtige moet alles in het werk stellen om de opeisbare vorderingen in te vorderen en
te innen. Hij legt hierover verantwoording af aan het Rekenhof via zijn beheersrekening.
Indien hij met de beschikbare middelen de rechten niet kan innen, geeft hij het dossier door
aan de bevoegde administratie voor de niet-fiscale invorderingen.
De eigenlijke betaling wordt door de boekhouder vastgesteld recht in Fedcom geregistreerd
(indien betaling via de Post) of door de rekenplichtige in zijn kasboek ingeschreven (indien
cash betaling of betaling via Bancontact). De reconciliatie tussen de betalingsontvangst en
het vastgesteld recht gebeurt automatisch door het systeem ofwel manueel door de rekenplichtige of de boekhouder vastgesteld recht.
Vastgestelde rechten kunnen echter ook administratief verwerkt worden via de verkoopmodule Sales & Distribution in SAP358. Daarmee kan op basis van het gekozen verkoopsartikel automatisch de link worden gelegd met de correcte prijs, de correcte 7-rekening en het
correcte budgettaire artikel. In die module worden de vastgestelde rechten steeds geboekt
bij het ontstaan ervan en niet bij de inning. Wanneer de klant de factuur met het juiste
bedrag en de juiste gestructureerde mededeling betaalt, wordt de factuur automatisch
gereconcilieerd en hoeft de rekenplichtige niet tussen te komen.

357 Dit bestand wordt centraal beheerd door de dienst Federale Accountant.
358 De SD-module wordt voorlopig enkel gebruikt door de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Binnenlandse Zaken.

358

Rechten kunnen tot slot ook worden vastgesteld en geboekt op het ogenblik dat ze worden
geïnd. In dat geval is er sprake van contante rechten359. Het recht wordt in dat geval in de
algemene en de budgettaire boekhouding geregistreerd zonder gebruik van de masterdata
klanten. De rekenplichtige voert dan de reconciliatie tussen contant recht en betaling manueel uit. In het kader van de nieuwe rijkscomptabiliteit, die de verrichtingen aanrekent en
boekt op transactiebasis, moeten contante rechten de uitzondering zijn360.

3

Onderzoeksresultaten en aanbevelingen

Het Rekenhof had bij vorige audits al aangedrongen op de tijdige en nauwgezette registratie van uitgaande schuldvorderingen en de opname ervan in de beheersrekeningen van de
rekenplichtigen. Het verwachtte dat de invoering van de geïntegreerde boekhouding en
Fedcom daartoe kon bijdragen en de departementen ertoe zouden aanzetten de notie van
het vastgesteld recht in de praktijk consistenter toe te passen. Het huidige onderzoek heeft
uitgewezen dat die verwachting slechts gedeeltelijk werd ingelost en dat Fedcom nog hiaten
en mankementen vertoont.
3.1
Een ontoereikend reglementair, administratief en boekhoudkundig kader
Het bestaande reglementair, administratief en boekhoudkundig kader is ontoereikend voor
de verwerking van uitgaande schuldvorderingen en voor het vaststellen van de rechten.
Het koninklijk besluit over de verantwoordingsstukken en ook de besluiten over de aan de
rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen rekenplichtigen en over de organisatie van
de boekhoudkundige en de begrotingsverrichtingen en de definiëring van de betrokken
actoren, zitten nog altijd in de ontwerpfase. Met uitzondering van een aantal technische
documenten over het inkomstenproces heeft de dienst Federale Accountant onvoldoende
afdwingbare instructies en richtlijnen uitgevaardigd voor de administratieve organisatie
en de uniforme toepassing van de SAP-procedures voor de registratie van contante en vastgestelde rechten. Dat leidt ertoe dat de departementen eigen praktijken uitwerken en instructies invoeren om hun contante en vastgestelde rechten bij te houden en te verwerken,
vaak volgens de specificiteit van de soort ontvangst. Bij gebrek aan reglementaire teksten is
het Rekenhof niet in staat de verantwoordelijkheid van de actoren te onderzoeken en na te
gaan of zij al het nodige hebben gedaan voor de vaststelling, de invordering, de inning en
de boeking van de vastgestelde rechten.
Het Rekenhof merkt ook op dat een omzendbrief nodig is over de datums, de datumvelden
en de termijnen die bij de registratie van niet-fiscale ontvangsten in Fedcom van toepassing
zijn, met het oog op een eenduidige interpretatie. Net als bij de uitgavencyclus bestaat er
voor de ontvangsten onduidelijkheid over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen enerzijds de dienst Federale Accountant die de basisprocedures opstelt en anderzijds de
departementen die deze procedures moeten toepassen door gedetailleerde subprocedures
te ontwikkelen.

359 Bv. toevallige ontvangsten, toegangsgelden, opbrengsten van de verkoop van publicaties enz.
360 De FOD Mobiliteit en Vervoer gebruikt ook de techniek van betalingsuitnodigingen, die het midden houden tussen
vastgestelde en contante rechten. Het verschil is dat er geen verplichting tot betaling bestaat, enkel een vermoeden dat de klant een prestatie zal aanvragen en een betaling zal doen. Bij niet-betaling na een bepaalde termijn
wordt de betalingsuitnodiging geannuleerd. Omdat met een juist bedrag en een gestructureerde mededeling
wordt gewerkt, kan bij de betaling automatisch de reconciliatie worden gemaakt zonder optreden van een rekenplichtige.
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Aanbevelingen
Het Rekenhof beveelt aan dat het juridische kader wordt voltooid, door de koninklijke besluiten te laten goedkeuren die de rol en de bevoegdheden van alle actoren in het ontvangstenproces beschrijven en aanwijzen welke stukken ter verantwoording in aanmerking
komen en door een omzendbrief op te stellen over het gebruik van de datums en de datumvelden in SAP.
De dienst Federale Accountant moet de departementen blijvend herinneren aan de bepalingen van de wet van 22 mei 2003, van de programmawetten en van de uitvoeringsbesluiten die voor de diverse aspecten van de cyclus van de ontvangsten inmiddels al van kracht
zijn, met het oog op een correcte en uniforme interpretatie en toepassing. Daardoor moeten
een aantal misverstanden en grijze zones, die er nu onmiskenbaar zijn, kunnen worden
weggewerkt.
De Federale Accountant moet zijn sturende rol beter vervullen. Hij moet een gemeenschappelijke methodologische, administratieve en technische sokkel aanbieden zodat de departementen zelf minder eigen specifieke richtlijnen uitwerken en minder gebruik maken van
eigen toepassingen buiten SAP. Een bevraging bij de departementen over de aard en de
specificaties van de diverse ontvangsten moet het mogelijk maken per categorie van ontvangsten de aandachtspunten vast te leggen en de voorwaarden voor de vaststelling van het
recht te definiëren.
De dienst moet de gedetailleerde procesbeschrijvingen die nu enkel circuleren via het cursusmateriaal van de Fedcom School een officieel karakter geven via instructies en richtlijnen, zodat ze toegankelijk worden voor alle gebruikers van Fedcom en een dwingend
karakter krijgen.
Het Rekenhof meent dat de bevoegdheden van de departementen en van de dienst Federale
Accountant beter kunnen worden omschreven, bv. door een Service Level Agreement (SLA)
te sluiten. Op die manier kunnen de departementen hun eigen gedetailleerde procedures
beter ontwikkelen en aansluiten bij de algemene procedures die de dienst Federale Accountant heeft uitgewerkt.
3.2
De notie van het vastgesteld recht is onvoldoende gekend
De notie van het vastgestelde recht inzake de ontvangsten is niet voldoende gepreciseerd
in de instructies en de andere documenten van de dienst Federale Accountant, noch in de
opleidingen die de dienst organiseert. De departementen beseffen niet voldoende het belang van dit concept en de impact ervan op de boekhouding. Dat zorgt voor een vertraagde
boeking van de rechten, vaak pas op het moment van de eigenlijke inning van de ontvangst.
Dat bemoeilijkt dan weer een eenvormige boeking door de verschillende departementen en
is nefast voor een eenduidig en efficiënt debiteurenbeheer en voor een correcte financiële
rapportering.
Het recht wordt nagenoeg nooit geboekt op basis van een administratief document tot vaststelling van het recht dat de ordonnateur vooraf heeft opgesteld, gedateerd en ondertekend.
Evenmin krijgen de rekenplichtigen op een algemene manier geschreven instructies voor
de invordering en de inning van de hen toegewezen vastgestelde rechten.
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Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat door afgesloten boekhoudkundige periodes opnieuw open te stellen, nog opbrengsten, en dus vastgestelde rechten, na 31 januari aan
het voorgaande boekjaar worden aangehecht. Dat is in strijd met artikel 7 van de wet van
22 mei 2003 dat bepaalt dat om tot een boekjaar te behoren, de rechten moeten zijn vastgesteld gedurende dat jaar.
Aanbevelingen
In de procesdocumenten en in opleidingen die de dienst Federale Accountant organiseert
voor de ordonnateurs, moet worden benadrukt dat een tijdige en correcte vaststelling van
de rechten belangrijk is en dat de vaststelling van het recht een administratieve handeling
is die boekhoudkundige gevolgen heeft. Die documenten en de opleidingen moeten de rol
van de Federale Accountant verduidelijken in het informeren van en het toezien op de rekenplichtigen die de ontvangsten invorderen en innen.
De basisregels van de vaststelling, de invordering en de inning van de vastgestelde rechten
moeten worden verduidelijkt in een omzendbrief aan alle departementen. Die omzendbrief
moet de specifieke rol van alle actoren omschrijven en preciseringen bevatten voor een accuraat verloop van de boekhoudkundige verwerking van uitgaande schuldvorderingen in
SAP.
3.3

Het SAP-systeem voldoet niet en de mogelijkheden van SAP worden niet optimaal benut
De ontvangstencyclus in SAP is een niet-geïntegreerde cyclus zonder specifieke datumvelden voor de autorisaties en zonder elektronische opvolging van de flow van schuldvorderingen. Bovendien ontbreken voldoende performante transacties die aansluiten bij de
wettelijke vereisten en bestaat een grote verscheidenheid aan niet-fiscale ontvangsten. Dat
alles zorgt ervoor dat de departementen de cyclus van ontvangsten met eigen toepassingen
buiten de boekhouding of via een parallelle applicatie opvolgen. Daarbij wordt veelvuldig
gebruik gemaakt van informatie die ten grondslag ligt aan de opmaak van de vastgestelde
rechten buiten SAP. Deze versnippering komt de transparantie niet ten goede en beperkt de
mogelijkheden voor de interne en de externe controle.
Op het niveau van de uitgaande facturen besteden de departementen weinig aandacht aan
de kwaliteit van de factuurgegevens zoals de omschrijving van de geleverde prestatie of
van de gefactureerde diensten. De facturen worden vaak pas opgemaakt na de effectieve
ontvangst van de betaling waardoor ze enkel als een afpuntingsdocument fungeren. Dat
ondergraaft de tijdige registratie van de vastgestelde rechten, beperkt de opvolgingsmogelijkheden en leidt tot een onderschatting van de openstaande debiteuren.
De mogelijkheden om in SAP het ontvangsten- en debiteurenproces uit te voeren en via
rapportering op te volgen, worden als te beperkt ervaren. Dat bemoeilijkt de monitoring
van de vastgestelde rechten en het hieraan gekoppelde debiteurenbeheer.
De opbrengstenrekeningen zijn onvoldoende duidelijk omschreven of niet aangepast aan
de geleverde prestatie of dienst. Daardoor is soms onduidelijk aan welk begrotingsartikel
de opbrengst moet worden toegewezen en kunnen bepaalde opbrengsten ten onrechte het
etiket divers krijgen.
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Het Rekenhof wijst op de positieve ervaringen van de FOD Mobiliteit en Vervoer met de
Sales & Distribution-module van SAP. Door de creatie van masterdata voor producten en
prijzen en de koppeling met een vaste grootboekrekening en een begrotingsartikel, is die
module erop gericht een maximum aan informatie binnen SAP te centraliseren. Daardoor
kan de facturatie rechtstreeks naar de boekhouding doorstromen en kunnen de opbrengsten beter worden beheerd. De mogelijkheden en voordelen van deze module zijn nog onvoldoende bekend bij de andere departementen.
De dienst Federale Accountant slaagt er tot nog toe niet in de beheersrekening van de
rekenplichtige automatisch uit het SAP-systeem te genereren zonder fouten. Zo worden
gegevens niet in de correcte rubrieken opgenomen en moet de rekening nog manueel worden aangepast. De afstemming van de begrotingsuitgaven en -ontvangsten en de eraan
gekoppelde rechten wordt op die manier onmogelijk gemaakt. De rekeningen geven in hun
huidige vorm geen getrouw beeld van de realiteit.
Aanbevelingen
De departementen moeten optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van SAP binnen de ontvangstencyclus. Parallelle toepassingen buiten Fedcom moeten zo veel mogelijk
worden vermeden. De dienst Federale Accountant moet nagaan in welke mate alle departementen de mogelijkheden van de Sales & Distribution-module van SAP nuttig kunnen
aanwenden voor het beheer van hun niet-fiscale ontvangsten.
De dienst Federale Accountant moet maatregelen nemen om de grootboekrekeningen gepaster te omschrijven zodat het financiële belang van de opbrengstencategorieën beter kan
worden geëvalueerd en de koppeling met de begrotingsartikels correcter kan verlopen. Hij
moet er ook voor zorgen dat het systeem de beheersrekeningen van de rekenplichtigen correct genereert, zonder dat de rekenplichtigen ze nog manueel moeten aanpassen. Tot slot
moet hij een procedure uitwerken opdat de sommen die verkeerdelijk op de financiële rekening van een andere rekenplichtige werden betaald, intern worden overgeschreven op de financiële rekening van de rekenplichtige die werd gemachtigd om de rechten in te vorderen.
De departementen van hun kant moeten maatregelen overwegen om het beheer van hun
ontvangsten te optimaliseren, bijvoorbeeld door een cel op te richten die het beheer van
alle ontvangsten coördineert en controleert of door de ontvangsten meer centraal te beheren op niveau van het directoraat-generaal. De ontvangstencyclus moet op een meer
gestructureerde en geformaliseerde manier worden georganiseerd, bijvoorbeeld door de
financiële processen zo veel mogelijk af te scheiden van de operationele.
Het is aangewezen dat de rekenplichtigen een ouderdomsbalans van hun vorderingen bijhouden zodat ze gepast kunnen reageren bij een dreigende verjaring of met het oog op het
in onbepaald uitstel brengen van de rechten of de overdracht van de rechten aan de Administratie der Domeinen.
3.4
De verantwoordelijkheden van de actoren zijn onvoldoende gedefinieerd
Het principe van de functiescheiding is niet altijd voldoende geïmplementeerd in de ontvangstencyclus. Dat is vooral het geval in kleine departementen, maar ze kan ook meer of
minder doorgedreven zijn naargelang van de dienst of de soort van ontvangst.
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De audit heeft uitgewezen dat de bevoegdheden van de ordonnateur, de boekhouder vastgesteld recht en de rekenplichtige soms in elkaar overlopen en zelfs bij één persoon worden
gecentraliseerd361. Daardoor zijn de beslissings-, de registrerende en de uitvoerende functie
niet of onvoldoende van elkaar gescheiden. Sommige actoren, zoals de ordonnateur, hebben toegang tot transacties die niet tot hun rol behoren.
Aanbevelingen
De departementen moeten de verantwoordelijkheden van alle actoren in het ontvangstenproces duidelijk vastleggen in hun interne schriftelijke procedures.
De dienst Federale Accountant moet erover waken dat de schrijfrechten die in SAP worden
toegekend strikt worden beheerd op basis van autorisatiematrices, die regelmatig door de
departementen moeten worden geactualiseerd.
3.5
Onnauwkeurige registratie van niet-fiscale ontvangsten
Uit de systeemgegevens blijkt dat niet alle rechten aan een rekenplichtige zijn toegewezen
en dat niet alle rechten tijdig worden geboekt. In de SAP-toepassing komt bovendien niet
voldoende of niet correct tot uiting wat met sommige rechten nadien gebeurt, bijvoorbeeld
als ze worden toegewezen aan de juridische dienst of aan de Administratie van de Domeinen of als ze in onbepaald uitstel worden geboekt. De ontvangsten en het beheer van de
ermee verbonden vastgestelde rechten worden niet altijd toevertrouwd aan een rekenplichtige die onder het gezag staat van de minister voor wiens departement de ontvangsten zijn
bestemd.
Het onderzoek heeft aangetoond dat ook schuldvorderingen worden opgemaakt, en dus
rechten worden gecreëerd, die bij nader inzicht louter als een afpuntingsdocument op systeemniveau fungeren om de toewijzing van een ontvangst mogelijk te maken.
Het Rekenhof wijst op het belang van een goede organisatie van de ontvangstencyclus.
Meer dan de uitgavencyclus, houdt de ontvangstencyclus grote risico’s in. Omdat de departementen minder aandacht hebben voor de ontvangsten, die meestal voor de algemene
middelen zijn bestemd, en omdat ze vaak de effectieve ontvangst van de gelden afwachten
vooraleer een eerste boekhoudkundige registratie uit te voeren, is de kans reëel dat inkomsten worden mislopen. Rechten die laattijdig in de algemene en budgettaire boekhouding
worden opgenomen, leiden bovendien tot een onvolledige inventaris van de vastgestelde
rechten, tot een onzorgvuldig debiteurenbeheer en tot een foutieve financiële rapportering.
De manier waarop het ontvangstenproces in de departementen is georganiseerd, verschaft
de departementen en het Rekenhof niet de zekerheid dat alle niet-fiscale ontvangsten zijn
geïnventariseerd en zijn opgenomen in de boekhouding.
Aanbevelingen
Het Rekenhof is van oordeel dat de inventaris van alle te innen openstaande vastgestelde
rechten moet worden opgesteld, zoals de wet van 22 mei 2003 bepaalt. Elk recht moet wor-

361 Bijvoorbeeld de diplomatieke en consulaire diensten van de FOD Buitenlandse Zaken.

Boeking vastgestelde rechten niet-fiscale ontvangsten / 363

den beheerd door een rekenplichtige, die instaat voor de invordering en de inning en die
onder het gezag staat van de minister voor wiens departement de ontvangsten zijn bestemd.
De dienst Federale Accountant moet de departementen blijvend bewust maken van het
belang om de rechten tijdig en volledig in de boekhouding op te nemen en in dat verband
de rol van de ordonnateur en de toezichtambtenaar benadrukken.
3.6
Gebrekkige interne controle
Het uitblijven van de koninklijke besluiten zorgt ervoor dat het volledige kader om alle
fasen van de inkomstencyclus te beheren, niet kan worden afgewerkt, onder meer wat de
internecontrolemaatregelen betreft.
Een omstandige opgave en opvolging van anomalieën bij de ingevoerde gegevens in de vorm
van een rapport of transactie is niet beschikbaar, noch bij de dienst Federale Accountant
noch bij de verschillende FOD’s en POD’s. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat de invoering van
onlogische datums en van inbreuken op de logica tussen de documentdatum en de boekingsdatum en het tijdsverloop tussen beide data niet systematisch worden gedetecteerd.
De dienst Federale Accountant heeft geen zicht op de interne controles bij de administratieve verwerking en opvolging van uitgaande schuldvorderingen bij de departementen of
op de kwaliteit ervan.
Het Rekenhof wijst erop dat de doorlooptijd van de verwerking van uitgaande schuldvorderingen mee wordt beïnvloed door de performantie van het SAP-systeem en de administratieve procedures die zijn ontwikkeld. Het gebrek aan datumvelden voor de autorisaties
en een elektronische flow van de stukken beïnvloedt die doorlooptijd negatief. Het zorgt er
ook voor dat de administratieve opvolging van de verwerking van schuldvorderingen te veel
steunt op eigen controles en interne beheersing, waardoor de uniformiteit verloren gaat.
Het Rekenhof besluit in deze context dat zowel de dienst Federale Accountant als de departementen onvoldoende controleren en monitoren. De maandelijkse controles zijn onvoldoende bekend en resulteren niet in een rapportering aan de dienst Federale Accountant.
Aanbevelingen
Het Rekenhof is van oordeel dat als de ingevoerde cijfergegevens regelmatig worden getoetst, bijvoorbeeld op basis van steekproefcontroles op afwijkingen tussen documentdatum en boekingsdatum, men zich een oordeel kan vormen over de kwaliteit van de gegevens en anomalieën kunnen worden gedetecteerd door de departementen in eerste lijn en
door de dienst Federale Accountant in tweede lijn.
De dienst Federale Accountant moet er nauw op toezien dat de departementen de maandelijkse controles uitvoeren en hierover regelmatig rapporteren. Op die manier kan hij snel en
gepast anticiperen op mogelijke problemen en maakt hij de departementen bewust van de
kwaliteit van de ingevoerde gegevens.
Een omzendbrief over de betekenis en het gebruik van de datums en de datumvelden in de
ontvangstencyclus kan voor meer uniformiteit zorgen en duidelijkheid verschaffen over de
rol en de verantwoordelijkheden van alle actoren.
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4

Antwoord van de minister van Begroting en van de eerste minister

De aanbevelingen en conclusies van het Rekenhof worden door de minister van Begroting
niet tegengesproken. Hij somt de initiatieven en de maatregelen op die de dienst Federale
Accountant inmiddels al heeft genomen om de cyclus van de niet-fiscale ontvangsten te
beheersen en hij duidt de acties aan die op korte en middellange termijn worden gepland
om aan de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof tegemoet te komen en om een
permanent traject naar verbetering op te zetten. De minister meldt dat zijn commentaar
niet werd afgetoetst met de andere departementen, die eigen verantwoordelijkheden in dit
kader hebben en zelf moeten instaan voor de opvolging van sommige aanbevelingen van
het Rekenhof. Hij belooft die aanbevelingen niettemin zoveel mogelijk te behartigen, als
beheerder van het systeem en als verantwoordelijke voor het opstellen van de jaarrekening.
De eerste minister onderschrijft eveneens de conclusies van het Rekenhof, in het bijzonder
de aanbeveling om de Sales & Distribution-module te gebruiken voor het beheer van de
niet-fiscale inkomsten. De FOD Kanselarij engageert zich ertoe de beschrijving van de verantwoordelijkheden van de actoren in de cyclus van de niet-fiscale ontvangsten duidelijk op
te nemen in de interne procedures.
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De niet-operationele munitie van Defensie vertegenwoordigt 70 % van de voorraad reglementaire munitie in de depots. Bepaalde munitie is meer dan vijftig jaar oud. Het merendeel van de
munitie moet worden vernietigd, slechts een deel wordt te koop aangeboden. De verkoop van
munitie is echter marginaal. Defensie beheert ook de vernietiging van teruggevonden historische munitie.
Het Rekenhof stelt vast dat de gegevensbank over de munitie onvoldoende betrouwbaar is.
Bovendien zijn de kwaliteitscontroles, die ook van toepassing zijn op afgedankte munitie, niet
frequent genoeg. Zowel voor de historische als voor de reglementaire niet-operationele munitie
bestaan vernietigingsinstallaties. Het Rekenhof is echter van oordeel dat die middelen niet zullen volstaan om de voorraad niet-operationele munitie op middellange termijn te vernietigen.
Volgens het Rekenhof zou een specifieke planning een stand van de declassering en de vernietiging kunnen opmaken om zo de middelen die zullen worden ingezet zo goed mogelijk aan te
passen.
Tot slot zijn er geen rekenplichtigen over waren die tegenover het Rekenhof verantwoording
afleggen over de munitie.

1

Context

1.1
Niet-operationele en historische munitie
Onder de munitie die in de depots van Defensie is opgeslagen, bevinden zich grote hoeveelheden niet-operationele munitie. Die munitie is afgedankt en wordt niet meer gebruikt. Ze
moet op verschillende manieren geleidelijk aan worden vernietigd.
Defensie is bovendien ook verantwoordelijk voor het weghalen en vernietigen van munitie
uit de twee wereldoorlogen die begraven in de grond wordt aangetroffen.
Tot 1980 werd de munitie in open lucht vernietigd, werd ze begraven of in zee gedumpt.
Om milieuredenen hanteert Defensie sindsdien andere methoden en moet het de sites waar
afgedankte munitie is opgestapeld, saneren. Bepaalde munitie uit de Eerste Wereldoorlog
vereist speciale ontmantelingsmethoden omdat die soms giftig is.
Alle niet-operationele en historische munitie wordt beheerd door de sectie MRSYS-L van
de algemene directie Material Resources. Die sectie beheert ook alle gezamenlijke operationele munitie van Defensie.
1.2
Draagwijdte van de audit
Het Rekenhof heeft vooral het beheer onderzocht van de afgedankte reglementaire munitie
die wordt bewaard in de depots van Defensie en van de historische munitie362, met bijzondere aandacht voor de maatregelen om de bestaande voorraad te verminderen.

362 Met de term munitie worden alle tuigen aangeduid geladen met explosieve stoffen, propulsieve stoffen, pyrotechnische samenstellingen en/of ontstekingssamenstellingen. Die brede definitie omvat ook de zgn. IEDD (Improvised
Explosive Device disposal). Dat zijn de geïmproviseerde tuigen. De audit beperkt zich tot de reglementaire munitie
in de depots bij Defensie en de historische munitie.
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Het beheer van de operationele voorraden werd onderzocht om na te gaan of het beantwoordde aan de principes van het geïntegreerd beheer. Dat beheer heeft o.m. tot doel het
aanleggen van overschotten te beperken die op termijn onvermijdelijk moeten worden afgedankt. Ook werd aandacht besteed aan de frequentie van de inspecties.
Dit artikel maakt een stand van zaken op over de ontmantelingssites van Defensie, over de
gebruikte vernietigingstechnieken en de kosten. Zowel de niet-operationele als de historische munitie moet ontmanteld worden.
1.3
Methode
De audit is gebaseerd op het onderzoek van de richtlijnen van Defensie op het vlak van
munitie, van de toepassing ervan en van het informatiesysteem (codificatie, inhoud van
de gegevensbank) en ook op gesprekken met de hoofden van de diensten die de voorraden
aanleggen, de afgedankte munitie beheren en de investeringen in de vernietigingssites beheren.
Er werd een bezoek gebracht aan munitiedepots, de vernieuwings- en ontmantelingssites
en de grootste werf met te saneren historische munitie (Zwijndrecht).
1.4
Tegensprekelijke procedure
Op 1 augustus 2012 werd een voorontwerp van verslag ter commentaar verzonden naar de
Chef Defensie en naar de directeur-generaal van de algemene directie Material Resources.
De Chef Defensie heeft zijn opmerkingen meegedeeld en gewezen op de gerealiseerde verbeteringen op 30 augustus 2012.
Zijn antwoord werd in het verslag verwerkt dat het Rekenhof vervolgens op 10 oktober 2012
aan de minister van Landsverdediging heeft gestuurd. Die heeft op 9 november 2012 zijn
opmerkingen meegedeeld. Ze zijn opgenomen onder punt 4.

2

Onderzoeksresultaten

2.1

Reglementaire munitie

2.1.1
Voorraden
Sinds 2006 worden de loten munitie beheerd via een programma (Ilias). Dat programma
volgt de loten gedurende de hele levenscyclus ervan op en registreert o.m. de boekhoudkundige gegevens, de kenmerken van de loten en de plaats ervan in de magazijnen.
Op 1 april 2012 werden die voorraden geschat op 28.236 ton met inbegrip van 19.971 ton
niet-operationele munitie.
Eind 2011 heeft Defensie een reeks fouten, leemten en anomalieën vastgesteld in de gegevensbank over de munitie. De vermeldingen op de verpakkingen bevatten fouten, deze op
de loten waren niet homogeen, de inlichtingen over de controledatums waren niet toereikend, de referenties om na te gaan hoe oud de loten zijn, waren verdwenen, waardoor kon
het controleschema moeilijk kon worden opgesteld. Ook waren een aantal loten per vergissing meerdere keren opgenomen in de gegevensbank.
De gegevens in de databank konden dan ook niet als betrouwbaar worden beschouwd.
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Bij het onderzoek van de Ilias-gegevensbank heeft het Rekenhof vastgesteld dat op een
totaal van 2.705 loten afgedankte munitie 1.607 loten aangegeven stonden met vervaldatum 2050 en 227 loten met vervaldatum tussen 2040 en 2049. Die data zijn niet realistisch
omdat de kwaliteit van de munitie, o.m. de stabiliteit, elke tien jaar moet worden gecontroleerd (zie punt 2.1.4). Bij de vaststelling van de vervaldatum moet met die dwingende
veiligheidseis rekening worden gehouden.
Slechts 871 loten hebben een realistische vervaldatum (het gaat voornamelijk om pyrotechnische munitie die meer gevaar vertegenwoordigt).
Om de vastgestelde fouten te corrigeren, worden de loten momenteel systematisch afgepunt en nagekeken op inhoud. Eind 2012 zouden de fouten moeten zijn rechtgezet.
2.1.2
Niet-operationele munitie
Begin 2012 schatte Defensie de voorraad niet-operationele, d.i. afgedankte, munitie op
19.971 ton.
Die voorraad is o.m. veroorzaakt door de afschaffing van sommige wapensystemen, afdanking wegens technische problemen die de veiligheid van de gebruikers in gevaar brengen,
het uit gebruik nemen van wapens die illegaal geworden zijn, aankopen die boven de behoeften bleken te liggen, de vermindering van het aantal gebruikers o.m. wegens de schorsing van de wet op de dienstplicht in 1993 en het einde van de Koude Oorlog. De voorraad
bevat bepaalde types munitie die zich decennialang opgestapeld heeft 363.
Iets meer dan een derde van de voorraad (6.759 ton) is bestemd voor verkoop. De opbrengst
van de verkoop wordt aan de begroting gestort in het fonds voor wederaanwending van de
ontvangsten afkomstig van de verkoop van overtollig materieel, grondstoffen en munitie die
deel uitmaken van het patrimonium waarvan het beheer aan de minister van Defensie is toevertrouwd.
Om die munitie te kunnen verkopen, moet Defensie de voorwaarden naleven die de wet
oplegt364. Ook moet Defensie een verkooplicentie krijgen van het land dat de munitie geproduceerd heeft. Soms weigert de fabrikant de uitvoerlicentie te verlenen vanwege de
identiteit van de potentiële koper. In verhouding tot de voorraad blijkt weinig munitie te
worden verkocht. Tussen 2008 en 2012 is voor 1.923.801 euro munitie verkocht. Al die verkopen zijn echter nog niet afgerond omdat de uitvoerlicenties nog niet toegekend zijn. Over
1.232.211 euro is nog onzekerheid.

363 -Kaliber 7.62 Blank link : 47 loten gespreid over een periode van 1969 (14.525 eenheden) tot 2004 voor in totaal
719.342 stuks munitie. Het grootste lot dateert van 1988 en telt 257.600 stuks munitie. In al zijn verschijningsvormen (oorlogsmunitie, oefenmunitie) vertegenwoordigt de munitie van kaliber 7.62 een globale voorraad van
17 miljoen stuks.
-Kaliber 12,7 : dit kaliber heeft in oorlogsmunitie loten van 1954 tot 2002, d.i. een globale voorraad van
10.151.600 stuks.
- Loten TNT : 149 loten van verschillende categorieën die tussen 1945 en 2000 werden geproduceerd en die in totaal
1.112.892 eenheden vertegenwoordigen. Deze voorraad TNT wordt geraamd op 1.300.069 euro.
364 Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik
of voor ordehandhaving dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie en haar uitvoeringsbesluiten.
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De loten die in de verkoopcatalogus worden aangeboden, moeten in goede staat blijven
en bijgevolg regelmatig worden opgevolgd365. Munitie die niet wordt verkocht, zal moeten
worden vernietigd.
De overige twee derde van de voorraad (13.212 ton) moet worden vernietigd (zie punt 2.3).
Defensie plant 10.506 ton zelf te vernietigen en 680 ton toe te vertrouwen aan firma’s via
het Nato Maintenance and Supply Agency (Namsa). Namsa is een agentschap voor logistieke
ondersteuning voor NAVO-lidstaten, dat de aankoop van goederen en de levering van diensten organiseert, o.m. de vernietiging van munitie. De rest, 2.026 ton, bestaat uit recent
afgedankte munitie. Er werd nog niet beslist over de vernietigingswijze.
2.1.3
Behoeftebeheer
Sinds de hervorming van 2002 past Defensie het principe van het geïntegreerd beheer toe366
en doet ze haar aankopen just in time.
Sinds kort stelt de sectie MRSYS-L van de algemene directie Material Resources, die verantwoordelijk is voor de bevoorrading, zijn "klanten" immers voor munitie uit voorraad te
gebruiken die gelijkwaardig is met de gevraagde munitie, in plaats van nieuwe aan te kopen.
Voordien was het beheer vooral gericht op het voldoen aan de aanvragen van de klanten
zonder rekening te houden met efficiëntie. Er was geen centrale gegevensbank en bijgevolg
geen overzicht van de voorraden. Elke strijdkracht beschikte over haar eigen gegevensbank
en haar eigen controleprocedures.
Tegenwoordig worden de materiële middelen en het doel ervan beknopt beschreven in beheersplannen. Het eerste beheersplan voor munitie werd in 2007 opgesteld door de sectie
MRSys-L. Het bevatte o.m. een aankoopplan gespreid over vijf jaar. Sinds 2009 vermeldt het
beheersplan de omvang van de voorraden niet-operationele munitie.
Naast de beheersplannen bevatten geïntegreerde logistieke ondersteuningsplannen alle
elementen die nodig zijn om volledige wapensystemen te gebruiken, met inbegrip van hun
munitie. Voor de munitie die daarentegen niet aan een wapensysteem is gebonden367, moet
worden teruggegrepen naar gedetailleerde instructies en specifieke procedures bestemd
voor het gespecialiseerd personeel van Defensie.
2.1.4

Controle van de munitie

2.1.4.1 Kwaliteitscontrole
Munitie moet veelvuldig worden gecontroleerd. Die controles zijn essentieel om de munitie
in goede staat te bewaren. Verschillende diensten zijn daarbij betrokken: de SIA (inspectiedienst van de bewapening), de Sipeg (inspectiedienst voor kruit en oorlogsexplosieven),
het CEM (evaluatie- en materiaaltestcentrum) en het ballistisch labo. De compagnie die

365 Momenteel wordt geschat dat munitie zeven jaar in de catalogus kan staan.
366 Koninklijk besluit van 21 december 2001 tot bepaling van de algemene structuur van het ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten, gewijzigd door het KB van 6 april 2010.
367 Mijnen en granaten maken bijvoorbeeld geen deel uit van wapensystemen en komen dus in geen enkel geïntegreerd logistiek ondersteuningsplan voor.
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verantwoordelijk is voor de vernieuwing van de munitie368 is belast met de inspecties van de
oplevering van nieuwe contracten, de inspecties bij de levering aan klanten en de inspectie
op de evacuatie na schietoefeningen.
Er worden controleschema’s opgesteld volgens type inspectie: jaarlijkse inspectie, systematische proeven, specifieke inspecties (voor de te vernieuwen munitie), occasionele inspecties (in geval van verkoop of incident) en inspecties in het kader van waarborgen (30 dagen
voor het einde van de waarborgtermijn of op basis van de in het contract bepaalde vervaltermijnen). Bovendien houdt de organisatie van de controles rekening met de eventuele
verslagen die de gebruikers hebben opgesteld.
Sinds 2010 beschikt Sipeg over een microcalorimeter (TAM II) waarmee de stabiliteit van
het kruit kan worden getest via temperatuurverhoging 369.
Van de 3.601 loten die de operationele voorraad van Defensie vormen, werden er 2.290 geïnventariseerd als not safe omdat ze nog niet voldoende geïnspecteerd waren. Daardoor
mogen ze niet meteen gebruikt worden.
De frequentie van de uitgevoerde inspecties is niet bevredigend omdat ze onder de voorschriften van de NAVO blijft, zoals de NAVO die beschreven heeft in een reeks van vier
drafts in december 2010, die verplichte standaarden gaan worden370 .
Volgens de beoordeling van de sectie MRSYS-L, zouden de controles om aan de NAVOnormen te beantwoorden in het meest optimistische scenario een werklast van vijf jaar
vertegenwoordigen à rato van twee stabiliteitstests per week. Een test van de kwaliteit van
het kruit neemt immers vier tot vijf dagen in beslag. Als uit de test bovendien blijkt dat
het kruit van de steekproef niet stabiel is, moeten de loten met dezelfde componenten aan
uitgebreide controles worden onderworpen.
De sectie MRSys-L benadrukt dat ze onvoldoende materieel heeft voor de te controleren
voorraden en wijst op een gebrek aan duidelijkheid in de nummering van de loten waardoor
ze moeilijk correct kunnen worden opgevolgd. De Chef Defensie verwijst ook naar het gebrek aan harmonisering in de schema’s van de verschillende controle-instanties.
De stabiliteit van het kruit moet elke tien jaar worden gecontroleerd. Zoniet zouden alle
niet binnen die termijn gecontroleerde loten automatisch moeten worden overgeheveld
naar de categorie niet-operationele munitie van de databank. Dat gebeurt echter niet. De
werkelijke voorraad niet-operationele munitie zou bijgevolg groter kunnen zijn dan de munitie die als zodanig in de databank is geïnventariseerd.
De Chef Defensie heeft laten weten dat het Iliassysteem op dit moment niet de mogelijkheid
biedt die loten not safe automatisch over te hevelen naar een niet-operationele categorie.
Die leemte zal in een nieuwe versie van Ilias worden gecorrigeerd. Hij preciseert echter dat

368 260 e compagnie munitie. Deze telt 141 manschappen.
369 HFC-controle: heat flow calometry.
370 Nato, In service surveillance of non-nuclear munitions – STANAG 4675, In service surveillance of non-nuclear munitions/
Sampling and test procedure general guidance/ condition monitoring of energetic material (AOP 62, 63, 64)
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het Iliassysteem het niet mogelijk maakt een lot waarvan de vervaldatum overschreden
is, aan een klant te leveren. Momenteel worden prioriteiten vastgelegd en alle munitie die
wordt toegewezen aan klanten-eenheden alsook de munitie die bestemd is voor de operaties, worden geïnspecteerd op het ogenblik waarop ze worden geleverd.
De Chef Defensie preciseert dat de totale voorraad wordt gecontroleerd op basis van een
minimumstandaard safe to handle en dat meer specifieke testen worden toegepast op de
operationele munitie (safety and suitability for service). Hij geeft toe dat op dit moment
moeilijk de hele voorraden kunnen worden gecontroleerd en dat door de vermindering van
de niet-operationele voorraad, de kwaliteit van de resterende voorraad beter op te volgen
zal zijn. De controle-operaties zouden er immers door worden verlicht.
2.1.4.2 Kwantiteitscontrole
Het logistieke beheer van de munitie gebeurt in de depots zelf.
Samen met de invoering van het Iliasprogramma voor het munitiebeheer heeft een ministerieel besluit van 26 april 2006, krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 december 1853 betreffende de boekhouding van het materieel dat de Staat toebehoort371, de
lijst van instellingen van Defensie vastgesteld waar rekenplichtigen van niet-toegewezen
material resources worden ingezet.
De magazijnen waar munitie opgeslagen wordt, staan niet op die lijst vermeld. Sinds dat
ministerieel besluit is er geen rekenplichtige over waren meer die tegenover het Rekenhof
aansprakelijk is voor munitie.
Defensie haalt als argument aan dat alle munitie aan eenheden wordt toegewezen, zelfs als
ze in de centrale depots is opgeslagen. De niet-operationele munitie kan echter niet aan de
eenheden worden toegewezen. Jaarlijks krijgen de eenheden een quotum aan te gebruiken
munitie toegewezen, dat uiteraard de operationele munitie beoogt. De niet-operationele
munitie moet verplicht in de centrale depots worden opgeslagen.
Artikel 52 van de wet van 15 mei 1846 op de rijkscomptabiliteit (d.i. artikel 72 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit), krachtens welk het bovenvermelde koninklijk besluit van 6 december 1853 werd
genomen, werd bovendien opgeheven door de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie
van de begroting en de boekhouding van de federale Staat. Het koninklijk besluit van 6 december 1853 waarop het ministerieel besluit steunt, heeft bijgevolg geen wettelijke grondslag meer.
2.2
Historische munitie
Er is niet bekend hoeveel historische munitie over het land verspreid is. De Dienst voor
Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) recupereert tussen 200 en

371 Volgens dat artikel bepaalt de minister bij welke magazijnen, werven, fabrieken, arsenalen en andere staatsinrichtingen een rekenplichtige moet worden ingezet.
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300 ton per jaar 372. Daarnaast saneert de dienst militaire en burgerlijke sites waar zich massaal munitie bevindt om allerlei redenen (vroegere depots, ontploffingen...).
Zo werden negen militaire domeinen opgeruimd en werd van 1996 tot 2007 in totaal 681 ton
munitie van de 2 wereldoorlogen opgehaald373. Van 1998 tot 2008 kon op zeven burgerlijke
sites 210 ton munitie worden gerecupereerd uit het water of uit de grond374.
Er zijn vijf burgerlijke en militaire werven bekend die nog moeten worden behandeld. Daarvan is het Fort kolonel Brosius van Zwijndrecht het belangrijkste.
Dit fort heeft tot in 2008 gediend als militaire opslagplaats. De vervuiling geldt zowel voor
de gronden (Duitse artilleriemagazijnen die in 1944 zijn ontploft, de neerslag van de verbranding van munitie in open lucht, schietstanden...), als voor de grachten die het fort omgeven en waarin tot de jaren '80 munitie werd gedumpt. De meeste munitie wordt geacht
uit de twee oorlogen te dateren. In 2002 werd het aantal ton in het water gedumpte munitie
geschat tussen 3.000 tot 6.000 ton. Die hoeveelheden worden gegeven onder voorbehoud:
zelfs de rond de jaren '80 in het water gedumpte munitie werd niet geïnventariseerd375.
De minister van Landsverdediging heeft in december 2008 beslist een programma voor de
sanering van de site op te starten en een overheidsopdracht te lanceren voor het installeren
van pontons van waarop de munitie naar boven zal worden gehaald met grijpers. De sanering van de oevers en de terreinen is niet geprogrammeerd. De opdracht slaat ook op het
identificeren van de munitie en het verpakken376 ervan onder controle van DOVO. Defensie
zal de munitie vervoeren naar de plaatsen waar ze wordt vernietigd (Zutendaal voor nietgiftige munitie en Poelkapelle voor giftige munitie).
De voorbereidingsfase zou in 2013 moeten starten. De globale kosten van de opdracht worden geraamd op 11.794.000 euro. De werken zouden naar schatting drie tot zeven jaar duren.
2.3

Middelen om munitie te vernietigen

2.3.1
Door Namsa gegunde opdrachten
Traditioneel wordt de vernietiging van munitie van een te groot kaliber of munitie die te
moeilijk te vernietigen is, toevertrouwd aan privéfirma’s via de Namsa. De clausules van
die opdrachten bepalen dat de firma’s verantwoordelijk zijn voor het vervoer, waarvan de
kostprijs is opgenomen in de prijs van de dienstverlening.
Namsa stelt een certificaat van vernietiging op en oefent een kwaliteitscontrole uit op de
geleverde dienst. Van 2005 tot 2011 heeft Defensie zes keer een beroep gedaan op de Namsa
voor een totaal bedrag van 6.404.100 euro.

372 Om een idee te geven, er wordt geschat dat twee op drie obussen ontploften als ze neerkwamen in de Eerste Wereldoorlog, terwijl de rest in geladen toestand in de grond verdween.
373 Forten Liezele, Brasschaat, Broechem, Haasdonk, Loncin, Steendorp; sites van Gozee, Attre , Zedelgem.
374 Eeklo, Montigny-le-Tilleul, Marchienne-Au-Pont, Dadizele, Zwijnaarde, Lobbes en Vaux-sur-Sûre.
375 De stand van zaken komt neer op een inventaris opgesteld door de duikers op basis van de opgeviste munitie, vervolledigd met een zekere kennis van de plaats waar zich de voorraden van het oude arsenaal bevonden: sommige
soorten munitie werden gewoon van de oever het dichtst bij hun opslagplaats in de grachten gestort.
376 Giftige munitie waarin witte fosfor zit, wordt in met water gevulde bakken bewaard omdat dat product ontploft in
contact met lucht.
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2.3.2

Ontmantelingssites

2.3.2.1 Poelkapelle
Poelkapelle is een inplanting van de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO)377. Vermits ze een opdracht van algemeen belang uitoefent, zijn haar
uitgaven sinds 2012 ondergebracht in programma 8 "Steun aan de natie" van de begroting.
Op dat programma is een bedrag van 1.649.000 euro aan vastleggingskredieten ingeschreven voor werkings- en investeringskosten.
De site is uitgerust met een installatie die munitie identificeert en met twee vernietigingsinstallaties378. De eerste installatie dient voor de ontmanteling van traditionele munitie, de
tweede kan grote kalibers en giftige ladingen vernietigen. Deze laatste installatie is sinds
2008 in dienst en kostte 10.245.000 euro. De overheidsopdrachten voor het onderhoud van
het materieel worden in totaal op 1.691.361 euro geschat.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen toxische munitie die op de site
werd ontmanteld sinds 2007.
Vernietiging van toxische munitie 2007-2011
2007
Toxische munitie (alle kalibers)

880

2008
1.609

2009
1.727

2010
907

2011
415

Bron: Defensie
2.3.2.2 Zutendaal
De nieuwe site van Zutendaal voor de vernietiging van niet-giftige munitie zal worden uitgerust met twee installaties: een installatie voor de neutralisatie van explosieve bestanddelen
(INES) die de munitie verbrandt, en een water cutting system (WCS) waarmee munitie van
een te groot kaliber of met een te grote springstoflading onder water wordt versneden.
In augustus 2010 werd 6.118.958 euro vastgelegd om de installatie Ines aan te kopen. In
2013 wordt een overheidsopdracht geraamd op 2.500.00 euro gelanceerd voor de aankoop
van de WCS. De onderhoudskosten worden per jaar globaal op 450.000 euro geschat.
Volgens de berekeningen zou INES op vijftien jaar tijd alle historisch en afgedankte munitie
moeten kunnen wegwerken.
Het Rekenhof is van oordeel dat die ramingen erg theoretisch zijn, aangezien de beoogde
doelstelling tal van onbekende factoren omvat:
•
•

Men is nog niet vertrouwd met het werkinstrument (WCS en INES). Er zal wellicht een
opleiding nodig zijn, vermits het materiaal nieuw is voor Defensie.
De inzet van personeel is niet meegerekend. Het personeel dat zal worden ingezet voor
ontmantelingstaken is erg krap berekend: dertig eenheden, waarvan zestien behandelaars, gespreid over vier teams die in twee shiften werken. De behandelaars moeten de

377 Er werken 70 ontmijners op die site.
378 Cf. Parl. St. Kamer, QRVA 53 054 / 27 februari 2012, parlementaire vraag nr. 84 van 23 januari 2012.
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•

munitie uitpakken, eventueel verwerken in het WCS en vernietigen in INES. De oven
van INES moet elke dag opnieuw worden aangezet379.
Het transport van munitie is een probleem omdat het strikt gereglementeerd is. Er
moet nog een transportplan worden opgesteld voor de evacuatie van de munitie die in
Zwijndrecht wordt opgevist, rekening houdend met de beschikbare transportmiddelen.

Zodra INES eind 2012 in gebruik is genomen, zal ze 10.107.157 stuks munitie van kaliber
12,7 vernietigen (d.i. 1.557 ton). Dat kaliber is het makkelijkst te vernietigen en vergt weinig
handelingen. De werkduur wordt geschat op 179 arbeidsdagen.
Rekening houdend met al die onzekere factoren, bestaat het risico dat de niet-operationele
munitie in de depots op middellange termijn niet volledig zal kunnen worden ontmanteld
met de vernietigingsmiddelen waarover Defensie op dit moment beschikt.

3

Conclusies

Er zijn bijna twee decennia verstreken tussen het moment waarop er een verbod kwam
op empirische vernietiging en het moment waarop de ontmantelingsinstallaties voor nietoperationele munitie werden ingericht.
Begin 2012 is 70 % van de munitie die in de depots van Defensie is opgeslagen, geïnventariseerd als niet-operationeel.
Het Rekenhof benadrukt dat vijf punten de aandacht verdienen. Voor de meeste heeft Defensie, en hoofdzakelijk de directie MRS ys-L oplossingen gezocht. Drie belangrijke richtlijnen werden in die zin grondig aangepast in januari 2012380.
•

De database verschaft niet alle gewenste betrouwbaarheidsgaranties:
In maart 2013 zou het Iliassysteem moeten worden aangepast om het voorraadbeheer te
verbeteren. De fouten zullen tegen eind 2012 worden rechtgezet. In de tegensprekelijke
procedure heeft Defensie opgemerkt dat de fouten vooral betrekking hadden op de gegevens in verband met de tonnenmaat en de dubbeltellingen van loten in het systeem en
dat de foutenmarge nu slechts tussen 5 en 10 % van de loten ligt.

•

Er is geen rekenplichtige over waren die, wat de munitie betreft, verantwoording verschuldigd is ten aanzien van het Rekenhof:
Defensie verklaart bereid te zijn zo nodig haar richtlijnen aan te passen rekening houdend met de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en de boekhouding van de federale Staat.

379 De oven langer laten branden is blijkbaar geen optie, omdat het procédé nogal lawaaierig kan zijn.
380 “La gestion des lots et de la signalétique des munitions”, “Algemene concepten en principes van munitiebevoorrading Niv 0”, “Traitement comptable N I-D pour la gestion des munitions”.
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•

Er zijn niet genoeg kwaliteitscontroles:
Om het controleproces van het kruit te versnellen werd een capaciteitsverhoging van
het apparaat dat Sipeg gebruikt om de stabiliteit van het kruit te meten (TAM II) onderzocht en werd een aanvraag voor een aankoop in die zin ingediend. De kosten van die
aanpassing worden op 95.000 euro geraamd.
In afwachting van de installatie van een coördinatiestructuur tussen de verschillende
bij de controles betrokken diensten, heeft het bureau MRsys-L in december 2011 een
vergadering georganiseerd om de controleschema’s en de werkbelasting te coördineren.
Defensie is van oordeel dat de structurele vermindering van de niet-operationele voorraad een betere kwalitatieve opvolging van de resterende voorraad mogelijk zal maken.

•

In vergelijking met de omvang van de voorraden is er slechts weinig personeel voor de controles en de vernietigingen:
De controle van de stabiliteit van de opgeslagen munitie zal naar schatting vijf tot tien
jaar tijd vergen.
Defensie stelt dat de niet-operationele voorraad moet worden verminderd en voegt eraan toe dat met de directie-generaal Human Resources contact werd opgenomen om
het personeel beter op te volgen dat belast is met de vernieuwing van de munitie bij de
eenheden die de operationaliteit van de voorraden waarborgen (Sipeg, het ballistisch
labo, CEM381,...).

•

De voorraad niet-operationele munitie is niet op korte termijn weg te werken met de middelen die op dit moment worden ingezet, wat inhoudt dat die voorraden nog gecontroleerd
moeten worden.
De planning om al de verouderde munitie in vijftien jaar tijd te vernietigen via de nieuwe
ontmantelingsinstallatie, is theoretisch. Zelfs als het programma op de best mogelijke
manier verloopt, zal het nog tien jaar duren eer bepaalde loten kunnen worden vernietigd en al die tijd blijven de problemen in verband met de controle ervan bestaan.
De Chef Defensie heeft laten weten dat momenteel voorrang wordt verleend aan het
vernietigen van de meeste niet-operationele voorraden via het Namsa. Er wordt gewerkt
aan een versnelling van het vernietigingsproces via het Namsa. Op 12 september werd
hierover een vergadering gehouden tussen Defensie en het Namsa. Het vernietigingsprogramma zou tussen drie en vijf jaar in beslag nemen.

Het bureau MRS ys-L heeft beslist om een gestructureerd plan voor de munitie die geen
deel uitmaakt van wapensystemen uit te werken, om het munitiebeheer te verbeteren.

381 CEM evaluatie- en materiaaltestcentrum.
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In de toekomst zal bovendien voor elk type munitie worden geanalyseerd welke vernietigingswijze moet worden gekozen: voor elk lot zal de vernietigingswijze geval per geval
worden bepaald.
MRS ys-L stelt voor de loten sneller van een operationele zone naar een niet-operationele
zone over te dragen om een meer realistisch beeld te hebben van de nuttige loten en om het
principe first expired-first out inzake het aanbod van munitie in acht te nemen.
De verkoopcatalogus zal beter worden opgevolgd en de niet-verkochte munitie zal sneller
worden afgedankt.
Het Rekenhof is van oordeel dat een specifieke planning of zelfs een geïntegreerd logistiek ondersteuningsplan (ISLP) voor afgedankte en te ontmantelen munitie de planning
zou kunnen omvatten van de ontmantelingen of vernietigingen en ook indicaties voor de
eventuele transfer van sommige loten van een categorie naar de andere door MRS ys-L382
voorgestelde categorie. De opvolging van de plannen voor de vernietiging zou het mogelijk
maken zowel de resources voor de kwaliteitscontroles aan te passen als de middelen die
moeten worden ingezet voor de vernietiging.

4

Antwoord van de minister van Landsverdediging

In zijn brief van 9 november 2012 onderschrijft de minister van Landsverdediging de aanbevelingen van het Rekenhof.
Hij benadrukt dat Defensie overtuigd is van het belang van een globale aanpak om het probleem van de munitie op te lossen.
De belangrijke nationale erfenis van historische munitie uit de twee wereldoorlogen heeft
Defensie echter verplicht aanzienlijke investeringen te doen, o.m. in 2008, om een hoogtechnologische installatie aan te kopen om vooral die historische munitie te vernietigen.
Andere projecten om conventionele munitie te behandelen zijn ook opgestart. Een demilitariseringscomplex is momenteel in aanbouw en zal tegen 2014 volledig operationeel zijn.
Tot slot voegt hij eraan toe dat Defensie geregeld ook contracten sluit om zijn munitie te demilitariseren en aldus de voorraden niet-operationele munitie in de depots weg te werken.

382 De te koop aangeboden loten die uiteindelijk moeten worden vernietigd, de afgedankte loten die opnieuw in gebruik zouden kunnen worden genomen.
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De prestaties die de Federale Politie tegen betaling mag leveren aan derden zijn onvoldoende
gedefinieerd. Welke goederen of diensten kosteloos aan de lokale politiezones mogen worden
verstrekt, is evenmin zeer duidelijk.
Bij gebrek aan adequate regelgeving of overeenkomsten heerst voor sommige prestaties onduidelijkheid over de betalingsvoorwaarden, onder meer voor de begeleiding van geldtransporten.
De sancties bij laattijdige betaling zijn niet contractueel vastgelegd of worden niet toegepast.
Er zijn onvoldoende garanties dat de voorwaarden waarop het Interventiekorps ter beschikking mag worden gesteld van de lokale politiezones, effectief worden nageleefd.
Ondanks de invoering van Fedcom en een aantal initiatieven van de directie Financiën, zijn de
interne controle en de boekhoudkundige opvolging voor verbetering vatbaar, onder meer op
het vlak van de documentatie en de annulering van vastgestelde rechten.

1

Context

1.1
Voorwerp van het onderzoek
De wet op de geïntegreerde politie (WGP)383 bepaalt dat de Federale Politie onder bepaalde
voorwaarden diensten of materieel mag leveren aan derden die daarom verzoeken. Deze
prestaties zijn kosteloos of worden tegen betaling verstrekt. De begunstigden kunnen zowel publieke als private rechtspersonen zijn.
De ontvangsten uit deze prestaties worden gestort in een organiek begrotingsfonds en zijn
bestemd om de middelen van de Federale Politie, waaruit werd geput om deze prestaties te
leveren, opnieuw aan te vullen.
Het Rekenhof onderzocht het financieel beheer door de Federale Politie van de ontvangsten
uit goederen of diensten geleverd aan derden en aangerekend op het begrotingsfonds 17-1:
“Prestaties en cessies van materieel en producten aan derden”384. De debiteurenanalyse van
het Rekenhof had vooral betrekking op de vorderingen en ontvangsten van 2011. Naast het
financieel beheer komen ook aspecten van rechtmatigheid en doelmatigheid aan bod.
1.2
Wettelijk en reglementair kader en methode
Als onderzoeksnormen gelden de WGP en de diverse reglementaire bepalingen getroffen in
uitvoering van artikel 115 van die wet, alsook de voorschriften vervat in de begrotingshandleiding van de Federale Politie. Voorts toetste het Rekenhof de administratieve praktijk aan
de algemene, principiële vereisten van een kwaliteitsvolle rapportering, een tijdige registratie en betaling van de vastgestelde rechten en het nemen van passende maatregelen in
geval van wanbetaling.

383 Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
(WGP).
384 Het aandeel van de Federale Politie in de opbrengst van de verkeersboetes, dat eveneens in dit begrotingsfonds
wordt gestort, bleef in het onderzoek buiten beschouwing gezien het specifieke karakter ervan en het geringe
debiteurenrisico.
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Het Rekenhof voerde zijn onderzoek aan de hand van de beschikbare documenten, interviews met sleutelpersonen en een analyse van het boekhoudprogramma en de rekeningen
van de rekenplichtige van de ontvangsten.
1.3
Tegensprekelijke procedure
Het Rekenhof kondigde zijn onderzoek op 11 april 2012 aan bij de minister van Binnenlandse
Zaken en bij de commissaris-generaal van de Federale Politie.
Het stuurde zijn voorontwerp van verslag op 19 september 2012 aan de commissaris-generaal van de Federale Politie, die bij brief van 5 november 2012 commentaar leverde bij het
verslag en initiatieven tot verbetering aankondigde. Op 5 december 2012 schreef de minister van Binnenlandse Zaken aan het Rekenhof dat ze het standpunt en de initiatieven van
de commissaris-generaal bijtrad.
Bij de opmaak van dit artikel hield het Rekenhof rekening met deze antwoorden.

2

Basisregels

2.1
Wettelijke indeling van de prestaties voor derden
Artikel 115 van de WGP onderscheidt zeven ontvangstencategorieën:
(1) Ontvangsten voor prestaties verleend aan Landsverdediging in het kader van de wederzijdse steun (art. 115 § 1).
(2) Ontvangsten uit vrijwillige bijdragen van de Europese Unie, supranationale publiekrechterlijke organen, federale overheden, gewesten, gemeenschappen, provincies, meergemeentezones of gemeenten voor opdrachten die bij wet aan de Federale Politie zijn toevertrouwd (art. 115, § 2).
Deze zijn hoofdzakelijk afkomstig uit projecten ge(co)financierd door de Europese Unie:
OLAF385, FRONTEX386, COPPRA387, CIRCAMP388. Ook de vergoedingen voor deelname aan
binnen- en buitenlandse rogatoire commissies worden tot deze ontvangstencategorie gerekend.
(3) Ontvangsten uit prestaties van openbaar nut met een humanitair of cultureel karakter
of strekkend tot hulp aan de natie (art. 115, § 3).
Tot deze prestaties, aangeduid met de term “civiel crisisbeheer”, behoren zowel politie-opdrachten van lange duur onder internationaal mandaat, jaarlijks vastgesteld bij koninklijk
besluit, als specifieke kortlopende projecten.

385 Europees Bureau voor Fraudebestrijding.
386 Europees Agentschap voor het Beheer van de Operationele Samenwerking aan de Buitengrenzen van de Lidstaten
van de Europese Unie.
387 Communitiy Policing and Prevention of Radicalisation.
388 Cospol Internet Related Child Abusive Material Project.
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(4) Ontvangsten voor uitzonderlijke opdrachten van bestuurlijke politie, geleverd op vraag
van een (niet-federaal) rechtspersoon (art. 115, § 4).
Tot deze belangrijke ontvangstencategorie worden vooral de begeleiding van waardetransporten en van transporten voor de constructie van windmolenparken in zee gerekend,
alsook de ontvangsten met betrekking tot de terugdrijving van vreemdelingen.
(5) De positieve saldi van verouderd of overtollig materieel, afgestaan in het kader van een
overheidsopdracht of een ruilovereenkomst (art. 115, § 5).
(6) De ontvangsten uit vergoeding voor verlies, schade of oneigenlijk gebruik van materieel
of uit betaling door derden van hun aandeel in de facturen voor verbintenissen aangegaan
door de Federale Politie, die niet rechtstreeks aan die derden kunnen worden gefactureerd
(art. 115, § 8bis).
(7) De ontvangsten uit steun in de vorm van materieel, goederen of diensten, geleverd aan
de lokale politiezones (gemeenten of meergemeentezones) (art. 115, § 9) met inbegrip van
de steun verleend door het Interventiekorps.
2.2
Vergoeding van de prestaties voor derden
Wat betreft de ontvangsten (1) t.e.m. (6) stelt de minister van Binnenlandse Zaken de aard
van de prestaties vast, alsook de regels voor de aanvragen en betalingen (art. 115, § 8 WGP).
Een door de programmawet van 22 juni 2012 toegevoegd art. 115, § 4bis, bepaalt echter dat
voor de ontvangsten voor uitzonderlijke opdrachten van bestuurlijke politie (categorie (4))
deze modaliteiten (voortaan) moeten worden vastgesteld bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit.
Wat betreft de prestaties voor de lokale politiezones (categorie (7)) is het de koning die de
regels vaststelt voor de aanvraag, de berekening van de kostprijs en de invordering. Hij
bepaalt ook welke steunopdrachten kosteloos mogen worden geleverd en de regels in geval
van niet-betaling. De wet vermeldt daarbij de mogelijkheid tot de inhouding van de verschuldigde sommen op de dotaties, die de federale begroting toekent aan de lokale politiezones (art. 115, § 10, WGP).
2.3
Financieel beheer van de ontvangsten van prestaties voor derden
Voor elke soort ontvangsten zijn bij de betrokken directies van de Federale Politie ordonnateurs aangesteld, die de gegevens vereist voor de facturatie overzenden aan de rekenplichtige van de ontvangsten. De rekenplichtige zorgt voor de opmaak en de inning van de
vastgestelde rechten en voor de boeking en de aanrekening op de ontvangstenartikelen van
de rijksmiddelenbegroting.
Tot en met 2011 boekte de rekenplichtige van de ontvangsten de vastgestelde rechten en de
geïnde bedragen in een centrale gegevensbank, die de grondslag vormt voor de debiteurenopvolging en de beheersrekening van de rekenplichtige.
Sinds begin 2012 wordt de boekhouding van de ontvangsten stapsgewijs geïntegreerd in
Fedcom, ingevolge de inwerkingtreding op 1 januari 2012 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
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2.4
Omvang en evolutie van de ontvangsten van prestaties voor derden
De totale ontvangsten op het begrotingsfonds 17-1 bedragen ca. 13 miljoen euro en bleven
in de periode 2009-2011 vrij stabiel. Uitgesplitst naar de categorie van de prestaties voor
derden worden echter belangrijke schommelingen genoteerd.
Evolutie van de belangrijkste ontvangstencategorieën (in duizend euro)
Prestatie

2009

2010

2011

Begeleiding waardenvervoer

5.351

4.093

5.369

Inzet van het Interventiekorps

1.631

951

1.150

-

100

1.642

3.159

1.029

218

105

391

698

2.230

1.474

1.429

niet beschikbaar

311

628

FRONTEX

200

237

401

OLAF

142

193

199

COPPRA

69

0

180

CIRCAMP

0

5

218

118

4.054

1.158

13.005

12.838

13.290

Rogatoire commissies
Civiel crisisbeheer
Terugdrijving van vreemdelingen
Logistieke steun
Telefoon- & energiekosten

Restcategorie
Totaal

Bron: Basis: Database Oracle “ARFACT Financials (toepassing _1601)”; bewerking Rekenhof.
Vooral de ontvangsten voor logistieke steun en voor de inzet van het Interventiekorps ten
behoeve van de gemeenten zijn sterk gedaald. De ontvangsten voor de begeleiding van
waardenvervoer stagneren. De dalende cijfers voor het civiel crisisbeheer vloeien niet voort
uit een afname van de prestaties of ontvangsten, maar uit een nieuwe financieringswijze389.
De ontvangsten voor terugdrijving van vreemdelingen, voor opdrachten onder internationaal mandaat (EU) en voor de terugvordering van telefoon- en energiekosten nemen toe.
Wat betreft de rogatoire commissies weerspiegelen de toegenomen ontvangsten echter ook
de aanzuivering van een betaalachterstand door de FOD Justitie in 2011.

3

Onderzoeksresultaten en aanbevelingen

3.1
Definiëring van de prestaties voor derden
Het Rekenhof stelt vast dat doordat niet alle bepalingen van de WGP werden uitgevoerd,
een volledig of duidelijk overzicht ontbreekt van de prestaties die de Federale Politie tegen
betaling mag verstrekken aan derden. Zo zijn er bv. slechts drie uitzonderlijke opdrachten
van bestuurlijke politie gedefinieerd in de uitvoeringsbesluiten: de begeleiding van waardenvervoer, de begeleiding van transporten met betrekking tot de constructie van windmolenparken en de prestaties met betrekking tot de terugdrijving van vreemdelingen.

389 Vanaf het begrotingsjaar 2010 worden de kosten van de betrokken personeelsleden vergoed via een inter-departementale provisie op de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken.

Federale Politie: financieel beheer van de ontvangsten voor prestaties voor derden / 385

De prestaties die kosteloos mogen worden verstrekt aan de lokale politiezones zijn evenmin
bepaald.
Het Rekenhof is van oordeel dat deze tekortkomingen nadelig zijn voor de rechtszekerheid
en de budgettaire opvolging bemoeilijken.
Aanbevelingen
• Het Rekenhof dringt erop aan de koninklijke of ministeriële besluiten in uitvoering van
artikel 115, § § 4bis, 8 en 10 WGP onverwijld uit te vaardigen.
• Deze uitvoeringsmaatregelen moeten uitmonden in een concrete lijst van opdrachten,
ingedeeld volgens de zeven categorieën van art. 115 WGP waarvoor een vergoeding moet
worden betaald, en in de opdrachten die kosteloos worden verstrekt.
• Gelet op de hoge kostprijs van de ordehandhaving bij sportwedstrijden en muziekfestivals390, zou ook bijzondere aandacht moeten worden besteed aan de invoering van
vergoedingen voor deze prestaties. Een lijst van deze prestaties, die de minister van
Binnenlandse Zaken had aangekondigd, was bij het afsluiten van het onderzoek van het
Rekenhof echter nog niet beschikbaar.
3.2
Betalingsregels en sancties bij niet-betaling
Het Rekenhof merkt op dat de modaliteiten voor de aanvraag, de betaling en de sancties
in geval van laattijdige of niet-betaling voor een aantal prestaties onduidelijk zijn of niet
worden toegepast.
Zo werden in strijd met artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 november 2001 betreffende de uitzonderlijke taken van bestuurlijke politie, geen overeenkomsten gesloten met
de geldkoeriers over de financiële modaliteiten voor de begeleiding van waardenvervoer 391.
Hierdoor bestaat rechtsonzekerheid over de duur en de opzegging van de overeenkomst en
de betalingsvoorwaarden (periodiciteit van de facturatie, betalingstermijn en -wijze).
Een andere bepaling van dat besluit, die stelt dat in geval van wanbetaling de minister van
Binnenlandse Zaken de uitvoering van de prestaties kan opschorten zolang de schulden
niet zijn vereffend, wordt in de praktijk niet toegepast.
Een gelijkaardige vaststelling geldt voor de in de WGP opgenomen sanctie ten aanzien van
in gebreke blijvende gemeenten en meergemeentezones, met name de inhouding op de dotaties. Deze bepaling blijft immers dode letter.
Van de mogelijkheid om bij wanbetaling beroep te doen op de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen bij de FOD Financiën, wordt evenmin gebruik gemaakt
(cfr. punt 3.5).

390 De totale kosten van de ordehandhaving bij deze evenementen werden voor de totaliteit van de geïntegreerde
politie geraamd op 8.025.000 euro per jaar.
391 Koninklijk besluit van 3 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels betreffende het aanvragen en de betaling van door de Federale Politie uitgevoerde uitzonderlijke taken van bestuurlijke politie.
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Aanbevelingen
• Deze vaststellingen bevestigen de dringende nood aan uitvoeringsmodaliteiten.
• Wat betreft de verschillende uitzonderlijke opdrachten van bestuurlijke politie, moeten
de ontbrekende overeenkomsten met de aanvragers dringend worden opgesteld of de
bestaande overeenkomsten worden bijgestuurd.
• De uitvoeringsregels moeten duidelijkheid verschaffen over de aanvraagprocedure en
de betaling. Voor elk type prestaties moet de regelgeving of de overeenkomst met de
aanvrager voorzien in vaste betalingstermijnen en sancties indien deze worden overschreden.
• Bij laattijdige of niet-betaling door gemeenten en meergemeentezones, moeten de nodige maatregelen worden genomen die leiden tot een daadwerkelijke toepassing van de
sanctie bepaald in art. 115 § 10 WGP, nl. een inhouding op de dotaties.
3.3
Financieel beheer en interne controle
Ondanks de verbeterde mogelijkheden die Fedcom biedt, stelt het Rekenhof nog belangrijke tekortkomingen vast in het financieel beheer en de interne controle.
Zo zijn de verantwoordelijkheden slechts summier afgebakend, beschikt de directie Financiën van de Federale Politie over geen volwaardig, gecentraliseerd documentatiesysteem
en is er geen systematische controle van de gehele ontvangstencyclus. Aldus ontbreken de
nodige waarborgen dat elke prestatie waarvoor een vergoeding is verschuldigd, wel degelijk
tijdig en correct wordt gefactureerd en betaald.
Aanbevelingen
• De verantwoordelijkheden van de verschillende actoren, die momenteel enkel in de begrotingshandleiding zijn vastgelegd, moeten voor elke ontvangstencategorie worden
gepreciseerd, geactualiseerd en aangevuld met betrekking tot de annulering van vastgestelde rechten (creditnota’s).
• Elke fase van het financieel beheer, vanaf de aanvraag van de prestatie tot de betaling en
de eventuele annulering van het recht, zou door de verantwoordelijke actoren elektronisch moeten worden ingevoerd en gevalideerd in een databank, waarin lees- en schrijfbevoegdheden duidelijk zijn afgebakend met het oog op de vereiste functiescheiding.
• De ontvangstenrekenplichtige moet voor elke soort ontvangsten kunnen beschikken
over een volledige en geactualiseerde documentatie (regelgeving, overeenkomsten, geschillen…).
• Er moet een dienst worden aanwezen (bij de directie Financiën?) die, gebruik makend
van bovenbedoelde instrumenten, op regelmatige tijdstippen steekproefsgewijze controles uitvoert, steunend op een risicoanalyse van de diverse ontvangstencategorieën.
• Wat betreft de recurrente ontvangsten, en meer bepaald de levering van energie en
telefonie, zou de ontvangstenrekenplichtige periodiek moeten controleren of van alle
begunstigden een terugbetaling werd ontvangen.
3.4
Debiteurenbeheer
Het Rekenhof stelde vast dat de gemiddelde termijn die verloopt tussen de levering van de
prestaties en de verzending van de factuur twee maanden bedraagt. Er bestaan echter wel
grote verschillen: in 2011 werden de facturen voor logistieke steun gemiddeld na vijftien
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dagen verstuurd, terwijl de prestaties van het Interventiekorps pas na vijf maanden werden
gefactureerd392.
De vertragingen zijn veelal te wijten aan het feit dat de ordonnateur het factuurvoorstel
laattijdig indient bij de ontvangstenrekenplichtige. Het Rekenhof merkt hierbij op dat de
rekenplichtige een louter passieve rol vervult en bijvoorbeeld geen controles instelt op de
tijdige voorlegging en de juistheid van de factuurvoorstellen.
Wat betreft de eigenlijke betalingstermijnen van de facturen, hanteert de administratie
in de regel een betalingstermijn van 30 dagen voor private rechtspersonen. Aan de lokale
politiezones en andere publiekrechtelijke rechtspersonen wordt daarentegen een termijn
van 60 dagen opgelegd. Deze termijnen zijn echter zelden reglementair of contractueel onderbouwd en de sancties bij laattijdige betaling zijn - zoals eerder vermeld – niet bepaald of
worden niet toegepast. Dit leidt ertoe dat op 31 december van het begrotingsjaar in de periode 2009-2011, 18 à 21 % van de totale waarde van de vastgestelde rechten (nog) niet is geïnd.
48 % van de te laat betaalde facturen had betrekking op de begeleiding van waardentransporten (toestand 31 december 2011). De “gemiddelde” overschrijdingstermijn bedraagt
54 dagen.
Ook de gemeenten, de lokale politiezones en de FOD’s Buitenlandse Zaken en Justitie getuigen niet altijd van betalingsdiscipline.
Aanbevelingen
• Een snellere facturatie en een striktere debiteurenopvolging door de ontvangstenrekenplichtige moet de inning van de vastgestelde rechten versnellen.
• De facturen waarvan de betalingsdatum dreigt te worden overschreden, moeten systematisch worden gescreend.
• De interne procedures moeten worden aangevuld met uniforme regels over de verzending van herinneringsbrieven (automatisch te genereren via Fedcom) en het tijdstip
waarop de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen met de invordering
zal worden belast.
• Er moet gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om een beroep te doen op de
Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen en de reglementaire sancties
moeten effectief worden toegepast.
3.5
Annulering van oninbare schuldvorderingen
De huidige wetgeving op de rijkscomptabiliteit 393 voorziet in modaliteiten voor de verwerking van niet of moeilijk te innen vastgestelde rechten, die beknopt als volgt luiden:
• De geboekte vastgestelde rechten kunnen geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd (bij
materiële fout, faillissement…). Overeenkomstig het wettelijke principe dat de functies
van ordonnateur en rekenplichtige moeten gescheiden zijn, is hiertoe een met redenen
omklede beslissing van de ordonnateur vereist, waardoor aan de rekenplichtige van de
ontvangsten kwijting wordt verleend.

392 Een nieuwe berekeningswijze van de vergoedingen en een reorganisatie van de werkprocessen zouden hiervoor
verantwoordelijk zijn.
393 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
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•
•

Op analoge wijze kunnen sommige vastgestelde rechten waarvan de inning twijfelachtig is, in onbepaald uitstel worden geboekt.
Bij een vermoeden van oninvorderbaarheid kan de rekenplichtige de invordering overdragen aan de diensten van de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen,
die daartoe dwangmiddelen kan aanwenden. In voorkomend geval stuurt de rekenplichtige het invorderingsdossier aan de ontvanger van de Administratie van het Kadaster,
Registratie en Domeinen, die de ontvangst ervan bevestigt. Dit bericht van ontvangst
laat de rekenplichtige toe het vastgesteld recht in zijn boekhouding te schrappen.

Het Rekenhof stelt echter vast dat er geen interne procedure bestaat voor de annulering van
vastgestelde rechten. De ontvangstenrekenplichtige stelt op verzoek van de ordonnateur
enkel een creditnota op en annuleert het bedrag. De directie Financiën voert ter zake geen
controles uit.
Uit een steekproef van het Rekenhof blijkt dat voor een aantal annuleringen geen verklaring of verantwoordingsstuk kan worden voorgelegd.
De Federale Politie maakt geen gebruik van de mogelijkheid om vastgestelde rechten in
onbepaald uitstel te boeken, noch van de mogelijkheid om de invordering ervan over te
dragen aan de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen.
Aanbevelingen
• Voor elke annulering zou de rekenplichtige moeten beschikken over een gedateerd en
door de bevoegde ordonnateur ondertekend verantwoordingsstuk.
• De wettelijke mogelijkheden voor het in onbepaald uitstel boeken en de overzending
aan de Administratie van het Kadaster, Registratie en Domeinen zouden moeten maximaal worden benut.
3.6
Interventiekorps
Het Interventiekorps (CIK) bestaat uit zowat 500 personeelsleden en is de interventiereserve van de Federale Politie. Het CIK mag naast opdrachten van nationaal belang ook
prestaties leveren voor de lokale politiezones. Dit gebeurt tegen een beperkte vergoeding 394.
De lokale politiezones mogen het CIK echter niet benutten om het hoofd te bieden aan
structurele personeelstekorten. Die moeten worden opgevangen door detacheringen van
de Federale Politie. De lokale politiezones dragen wel de volledige loonlasten voor deze
gedetacheerde personeelsleden.
Het is onduidelijk of dit principe strikt wordt nageleefd. Uit het onderzoek blijkt immers
dat 36 personeelsleden van het CIK – “type 1”395 jarenlang zijn tewerkgesteld in eenzelfde
lokale politiezone (8 % van het CIK).

394 De Federale Politie draagt de wedde en de vaste elementen van de verloning van de leden van het Interventiekorps.
De lokale politiezones betalen enkel het variabele gedeelte van de wedde terug aan de Federale Politie (nabijheidstoelage, inconveniënten, opdrachtkosten, andere toelagen en vergoedingen).
395 CIK- type 1 - Personeelsleden die werken onder het functioneel gezag van de korpschef van de lokale politie voor
een periode van minimum één maand, eventueel verlengd met minimaal één maand.
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Een analoog probleem stelt zich wat betreft het CIK – “type 2”396. Indien deze personeelsleden in de lokale politiezones opdrachten uitvoeren die meer dan één zone aanbelangen, is
er geen vergoeding verschuldigd. Het Rekenhof stelt vast dat van deze mogelijkheid steeds
meer gebruik wordt gemaakt, zonder dat de gegrondheid ervan kon worden geverifieerd.
Een gestructureerde controle ontbreekt op dit punt.
Deze ontwikkelingen hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de ontvangsten met betrekking tot het CIK substantieel zijn afgenomen (zie punt 2.4). De niet-naleving van de
reglementaire voorwaarden impliceert overigens dat de betrokken gemeenten of meergemeentezones ten onrechte kosten afwentelen op de federale begroting.
Aanbevelingen
• Een instantie, onafhankelijk van het CIK, moet controleren of de gemeenten en meergemeentezones de reglementaire voorwaarden (blijven) vervullen die gelden om een
beroep op de diensten van het CIK te mogen doen.
• Gelet op de belangrijke budgettaire implicaties, zou voor de 36 personeelsleden van het
CIK - type 1 – die jarenlang in eenzelfde zone zijn tewerkgesteld, moeten worden nagegaan (en verantwoord) of zij niet worden ingezet voor structurele behoeften van de zone
die krachtens de regelgeving moeten worden ingevuld door gedetacheerd politiepersoneel.

4

Antwoord van de Federale Politie en de minister van Binnenlandse
Zaken

Uit het antwoord van de commissaris-generaal van 25 oktober 2012, bijgetreden door minister van Binnenlandse Zaken, blijkt dat de Federale Politie zich aansluit bij de meeste
onderzoeksbevindingen van het Rekenhof en maatregelen belooft te treffen om tegemoet
te komen aan de geformuleerde aanbevelingen.
Zo zou het ontwerp van koninklijk besluit, dat voorziet in de uitvoering van artikel
115 § 10 WGP en dat al jaren geleden werd opgesteld, worden gereactiveerd en aangepast aan
de opmerkingen van het Rekenhof. Dit betekent onder meer dat de steunopdrachten die
kosteloos mogen worden geleverd aan de lokale politiezones, duidelijk worden afgebakend
en dat in geval van niet-betaling de wettelijke sanctie (inhouding op de dotaties) daadwerkelijk kan worden uitgevoerd.
Wat de ordehandhaving bij sportwedstrijden en muziekfestivals betreft, is de commissaris-generaal van oordeel dat deze moet worden beschouwd als een “gewone opdracht van
bestuurlijke politie” waarvoor de invoering van een vergoeding pas recent mogelijk werd
gemaakt (door invoering van artikel 115 § 4bis met de programmawet van 22 juni 2012).
Het Rekenhof kan echter niet akkoord gaan met deze stelling. Verschillende elementen wijzen er immers op dat de Federale Politie die prestaties steeds als “uitzonderlijke opdrachten
van bestuurlijke politie” heeft beschouwd. Zo werden de omzendbrief van 30 juli 1998 en de

396 CIK- type 2 – Personeelsleden die werken onder het functioneel gezag van de directeur-coördinator van het Interventiekorps, ingezet voor punctuele steunopdrachten van korte duur (24 uur).
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bijhorende instructies397, waarbij de clubs die hun verplichtingen niet nakwamen in het kader van de ordehandhaving bij voetbalwedstrijden een vergoeding werd opgelegd, uitdrukkelijk getroffen in uitvoering van het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 tot vaststelling
van de nadere regels betreffende het aanvragen en de betaling van de door de vroegere
Rijkswacht uitgevoerde uitzonderlijke taken van bestuurlijke politie. Er zijn geen objectieve
redenen om aan te nemen dat het karakter van deze prestaties inmiddels is veranderd,
waardoor ze als “gewone opdrachten” zouden moeten worden beschouwd. Ook uit recente
interne documenten blijkt overigens dat de Federale Politie van oordeel was dat reeds vóór
de invoering van artikel 4bis een wettelijke basis bestond voor een dergelijke vergoeding 398.
Het Rekenhof blijft dan ook bij zijn standpunt dat een vergoeding voor ordehandhaving bij
sportmanifestaties en muziekfestivals kon worden ingevoerd sinds 2002, in uitvoering van
artikel 115 § § 4 en 8 WGP.
De commissaris-generaal kondigt in haar antwoord eveneens aan dat momenteel een koninklijk besluit wordt voorbereid dat, in uitvoering van artikel 115 § 4bis WGP, die prestaties
als gewone opdrachten van bestuurlijke politie vatbaar maakt voor vergoeding. De minister
bevestigt dit initiatief. De commissaris-generaal laat weten dat het gezien de evolutieve
aard van de materie niet haalbaar en ook niet wenselijk is om in dit kader een exhaustieve
lijst van “betalende opdrachten” op te stellen. Het Rekenhof zal de uitvoering van deze
wetsbepaling verder nauwlettend opvolgen.
Wat betreft het financieel beheer en de interne controle, stelt de commissaris-generaal een
reeks maatregelen voor die aansluiten bij de voorstellen van het Rekenhof. Het gaat onder
meer over de documentatie, de geïntegreerde opvolging en verantwoording in de verschillende fasen van het ontvangstenproces en de invoering van steekproefgewijze controles.
Ook zouden de doorlooptijden voor de inning van de vergoedingen worden ingekort en
zouden vanaf november 2012 de eerste dossiers voor inning worden doorgestuurd naar de
diensten van Registratie en Domeinen. Voor een aantal geannuleerde rechten ontbreken
echter nog steeds de vereiste verantwoordingsstukken.
Wat betreft de prestaties geleverd door het CIK, neemt de commissaris-generaal geen duidelijk standpunt in: de mogelijkheden om te controleren of de gemeenten of meergemeentezones de reglementaire vereisten vervullen, zullen intern en eventueel met de toezichthoudende minister worden besproken.
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397 Omzendbrief OOP 27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden; instructie DOCC-1655/M van 10.08.1998.
398 Besparingsvoorstellen van de administratie in uitvoering van omzendbrief ABB5/430/2012/1 van 13 januari 2012 met betrekking tot de voorbereiding van de begrotingscontrole 2012.
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Ruim twee jaar na afloop van de wereldtentoonstelling in Shangai werd nog geen officiële definitieve verantwoordingsrekening voorgelegd zoals reglementair bepaald. Sinds begin 2009 legt
de betrokken rekenplichtige ook geen verantwoording meer af aan het Rekenhof over zijn financieel beheer. De meeste voor de expo gerealiseerde ontvangsten en uitgaven werden bovendien niet opgenomen in de algemene rekening van de Staat. Volgens een voorlopige afrekening
zou de expo een batig saldo van 7,5 miljoen euro vertonen.
Noch de ontvangsten afkomstig van de overheden, noch deze afkomstig van derden verliepen altijd volgens de contractueel of reglementair vastgelegde modaliteiten en van sommige
vorderingen werd afgezien zonder dat hiervoor een gemotiveerde beslissing van de bevoegde
minister voorhanden is en de oninvorderbaarheid ervan is aangetoond.
De FOD Economie moet contact opnemen met de bevoegde administraties om de betaalde
onkostenvergoedingen, bonussen en giften fiscaal- en sociaalrechtelijk correct af te handelen.
Bij de toewijzing en de uitvoering van overheidsopdrachten die in het kader van de expo werden
gesloten, paste het “Belgisch Commissariaat bij de Internationale Tentoonstelling van Shangai
2010” de geldende wet- en regelgeving niet altijd correct toe.
Het Rekenhof heeft erop aangedrongen dat, aangezien het Commissariaat in 2011 een permanent bestaan heeft gekregen, hiervoor een permanente beheersvorm zou worden gecreëerd die
volledig in overeenstemming is met de wetgeving op de rijkscomptabiliteit.
De FOD Economie ging akkoord met diverse aanbevelingen van het Rekenhof en zal streven
naar een betere interne organisatie, een fiscale ruling per expo en een meer performante structuur, rekening houdend weliswaar met de eigenheden van een expo.

1

Context

1.1
Onderzoeksdomein
Op 28 april 2006 besliste de Ministerraad deel te nemen aan de wereldtentoonstelling in
Shangai die plaatsvond van 1 mei 2010 tot 31 oktober 2010. Hiervoor werd in de periode
2007-2010 een totaalbedrag van 6,5 miljoen euro ten laste gelegd van de kredieten van de
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (hierna: de FOD Economie). Later bevestigden de gemeenschappen en de gewesten hun deelname, in een samenwerkingsprotocol met
de federale overheid. In totaal bedroegen de bijdragen van deze overheden in de periode
2008-2010 4,9 miljoen euro. In 2009 werd bovendien een overeenkomst met de Europese
Commissie gesloten, die 3,5 miljoen euro toezegde in ruil voor de Europese aanwezigheid
in het Belgische paviljoen.
Deze middelen werden aangevuld met fondsen uit sponsoring, de exploitatie en de verkoop
van het paviljoen en bankintresten (10,1 miljoen euro). De totale ontvangsten bedroegen
aldus 25,3 miljoen euro.
De uitgaven voor de wereldtentoonstelling betroffen personeels- en werkingskosten en de
bouw en inrichting van het paviljoen (17,8 miljoen euro).
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Een definitieve afrekening van de financiële ontvangsten en uitgaven van de expo is nog
niet voorhanden. Wel heeft het “Belgisch Commissariaat bij de Internationale Tentoonstelling van Shangai 2010” (hierna: het Commissariaat), dat bij de FOD Economie werd ondergebracht, op 30 juni 2011 een eindverslag voorgelegd aan de eerste minister en de minister
van Economie. Het heeft het Rekenhof bovendien een overzicht van de financiële toestand
op 31 mei 2012 bezorgd alsook op 30 september 2012 een aangepaste versie van deze financiële toestand.
Op basis van deze overzichten heeft het Rekenhof de verantwoording, de rechtmatigheid
en de boekhoudkundige verwerking van alle uitgaven en ontvangsten onderzocht en is het
nagegaan of dit dossier financieel, juridisch en boekhoudkundig correct werd afgehandeld.
1.2
Wettelijk en reglementair kader
De volgende wets- en reglementaire teksten omkaderden de organisatie van de wereldtentoonstelling:
•
•
•
•

de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit
van de federale Staat;
de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en zijn uitvoeringsbesluiten;
het koninklijk besluit van 15 juni 2006 tot oprichting van het Belgisch Commissariaat bij
de Internationale Tentoonstelling van Shangai 2010;
de koninklijke en ministeriële besluiten houdende aanduiding van de commissarissengeneraal, de adjunct-commissarissen en de penningmeester van het Commissariaat.
De adjunct-commissarissen en de penningmeester van het Commissariaat waren ambtenaren van de FOD Economie. De commissaris-generaal behoorde niet tot de federale
administratie en er werd geen arbeidsovereenkomst met hem gesloten, maar zijn onkosten werden vergoed op basis van een forfaitaire maandelijkse onkostenvergoeding en
een terugbetaling van de kosten op voorlegging van bewijsstukken. Hij had, krachtens
het koninklijk besluit van 15 juni 2006, een grote beslissingsmacht om binnen de grenzen van de kredieten die hem ter beschikking werden gesteld en buiten de gangbare
administratieve procedures om, mits kennisgeving aan de minister van Economie, personeel in dienst te nemen en te ontslaan, contracten af te sluiten en de bevoegdheden,
wedden, vergoedingen, erelonen en representatiekosten van al zijn medewerkers en van
zijn personeel te bepalen.

Door de ministeriële aanstelling van de commissaris-generaal voor de wereldtentoonstelling van Yeoshu 2012, die op 1 september 2011 voltijds en voor onbepaalde duur bij de FOD
in dienst is getreden, heeft het Commissariaat een permanent bestaan gekregen.
1.3
Tegensprekelijke procedure
Het Rekenhof kondigde zijn onderzoek op 14 maart 2012 aan bij de minister van Economie,
en bij de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie.
Het stuurde zijn voorontwerp van verslag op 12 september 2012 aan de voorzitter van
het directiecomité van de FOD Economie. De voorzitter antwoordde met een brief van
10 oktober 2012.
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Op 24 oktober 2012 werd het ontwerpverslag, waarin de commentaar van de voorzitter
werd verwerkt, naar de minister gestuurd. Bij de afsluiting van dit Boek had de minister
nog niet geantwoord.

2

Resultaten van het onderzoek

2.1
Begroting, rekeningen en boekhouding
Niet alle ontvangsten van het Commissariaat die waren bestemd om de uitgaven van de
Expo Shangai 2010 te dekken, werden geregistreerd op de variabele kredieten van het Fonds
voor de Organisatie van Internationale Tentoonstellingen dat is opgenomen in de begroting
van de FOD Economie. In de periode 2007-2011 werd immers slechts een totaalbedrag van
135.791 euro aangerekend op dit organieke fonds. Dit bedrag werd aangewend voor personeelsuitgaven, die werden betaald via de CDVU-rekening 399.
Samen met de federale bijdrage van 6,5 miljoen euro waren deze wedden het enige bedrag
dat in de uitvoeringsrekening van de begroting werd opgenomen. Het Rekenhof vraagt om
in de toekomst alle financiële verrichtingen volgens de regels van de rijkscomptabiliteit te
registreren en in de uitvoeringsrekening op te nemen.
De commissaris-generaal en de minister van Economie legden geen definitieve en goedgekeurde verantwoordingsrekening voor aan het Rekenhof. Dit is nochtans reglementair
voorgeschreven. De gelden die de penningmeester van de wereldtentoonstellingen beheert
op financiële rekeningen zijn te beschouwen als aan de diensten toebehorende gelden die
alleen in bezit mogen worden gehouden door een rekenplichtige die hierover rekening moet
afleggen aan het Rekenhof400. Ondanks het feit dat het Rekenhof daar herhaaldelijk heeft
op aangedrongen401, heeft de betrokken rekenplichtige sinds 1 maart 2009 geen verantwoording meer afgelegd aan het Rekenhof.
Voor de ontvangsten en uitgaven had het Commissariaat in België twee bankrekeningen in
euro geopend. Het Commissariaat was wettelijk verplicht in China een zogenaamde Legal
Entity op te richten 402.
Het Rekenhof stelde vast dat de consolidatie van beide boekhoudingen in België gebeurt
via Excel-bestanden, dat er geen klanten- en leveranciersboekhouding wordt gevoerd en
dat de verantwoordingsstukken uit China niet steeds vermelden of de betreffende uitgaven
via de gewone of via de commerciële kas werden betaald. Al deze vaststellingen komen de
transparantie van de financiële afrekening vanzelfsprekend niet ten goede. Het Rekenhof
wijst erop dat het de FOD Economie is die de interne en externe controle op de rekeningen
moet organiseren.

399 Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven bij de FOD Financiën.
400 Artikelen 35 en 42 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van
de Staat.
401 167e Boek van het Rekenhof, Volume I, p. 416 tot p. 425 en 168e Boek van het Rekenhof , Volume I, p. 203 tot p. 207.
402 Deze aan de Chinese wetgeving onderworpen rechtspersoon beschikte over drie plaatselijke financiële rekeningen
en twee kassen.
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2.2
Nazicht van de ontvangsten en uitgaven
Het Rekenhof is op basis van de financiële overzichten die het Commissariaat heeft opgesteld, nagegaan of voor alle ontvangsten en uitgaven de noodzakelijke verantwoordingsstukken beschikbaar waren en of ze wettelijk en regelmatig waren.
2.2.1

Ontvangsten van de wereldtentoonstelling

2.2.1.1 Ontvangsten via overheidsfinanciering
De ontvangsten uit overheidsfinanciering, inclusief de bijdrage van de EU, bedroegen in de
voorgelegde financiële toestand in totaal 14,9 miljoen euro. Ze werden gestort op de Belgische bankrekening van het Commissariaat.
Het Rekenhof heeft een vergelijking gemaakt tussen wat was vastgelegd in het samenwerkingsprotocol tussen de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen en in de
overeenkomst van het Commissariaat met de EU en de werkelijke stortingen. Hieruit is
gebleken dat de stortingen niet verliepen volgens het overeengekomen tijdsschema. Het
Waals Gewest en de Franse Gemeenschap hebben bovendien samen ca. 90.000 euro meer
gestort dan voorzien, omdat enkel zij bijdroegen in de extra kosten voor de bouw van het
paviljoen. De federale Staat stortte eveneens 1 miljoen euro meer dan voorzien. Het Rekenhof beschikt echter over geen document of beslissing die deze afwijkingen rechtvaardigen.
2.2.1.2 Ontvangsten via eigen opbrengsten
De ontvangsten via eigen opbrengsten bedroegen in totaal zowat 3,8 miljoen euro, bestaande uit financiële sponsoring, de bijdragen van de vertegenwoordigde bedrijven, de
exploitatie-opbrengsten en de intresten op de verschillende financiële rekeningen.
Het Rekenhof stelde vast dat de overeenkomsten aan ontvangstenzijde niet chronologisch
en methodologisch zijn geklasseerd en geregistreerd in een staat van vastgestelde rechten.
De penningmeester werd evenmin stelselmatig op de hoogte gebracht van de overeenkomsten die de commissaris-generaal heeft gesloten. Bovendien zou een deel van de aangegane
verbintenissen louter berusten op mondelinge afspraken. Het Rekenhof heeft er dan ook op
gewezen dat zowel een interne als externe exhaustieve financiële controle op de verrichtingen van het Commissariaat haast onmogelijk was.
Het paviljoen bestond uit verschillende shops en corners, waar, mits een financiële inbreng
van de geïnteresseerde firma’s in de bouw- en inrichtingskosten en een percentage op de
omzet voor het Commissariaat, Belgische producten te koop werden aangeboden.
Het Rekenhof formuleerde hierbij de volgende opmerkingen:
•

•

De sponsoringinkomsten vanwege de chocolatiers zijn gestort op de bankrekening van
hun beroepsvereniging, die ze op haar beurt aanwendde om personeel te betalen en de
chocoladecorner in te richten. Deze ontvangsten en uitgaven zijn dan ook niet opgenomen in de financiële afrekening van de expo. Het Rekenhof vond in het verantwoordingsdossier geen schriftelijk mandaat aan deze vzw terug.
Eén diamantair, met wie een sponsoringovereenkomst werd gesloten voor een bedrag
van 125.000 euro, heeft aan het Commissariaat slechts 45.000 euro betaald. Het saldo
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•

(80.000 euro) zou zijn aangewend voor de inrichtingswerken van de diamantcorner,
maar de betrokkene legde geen verantwoording voor van de gemaakte kosten.
Een aantal Belgische brouwerijen hebben samen 373.150 euro gestort als tegemoetkoming in de kosten van het Belgian Beer Café. Na afloop van de expo werd 186.000 euro
van deze sponsorgelden aan de brouwerijen teruggestort, zonder dat kon worden aangetoond dat hiervoor de nodige rechtsgrond bestond.

2.2.1.3 Ontvangsten uit de verkoop van het paviljoen
Het paviljoen werd na afloop van de expo verkocht tegen een overeengekomen prijs van
6.025.000 euro. De koper betaalde deze som in Yuan tegen de wisselkoers die de Chinese
Volksbank op de dag van de ondertekening van de verkoopsovereenkomst (31 oktober 2010)
had vastgesteld. Dit bedrag in lokale munt is echter verkeerdelijk tegen de voordeligere wisselkoers van 31 december 2010 (6.360.022 euro) als ontvangst opgenomen in het financieel
overzicht.
2.2.2
Uitgaven van de wereldtentoonstelling
De uitgaven van de expo gingen naar personeelskosten (1,8 miljoen euro), werkingskosten
(2,8 miljoen euro) en kosten verbonden met de bouw, de inrichting en de exploitatie van het
paviljoen (13,2 miljoen euro). De personeelskosten omvatten zowel wedden als onkostenvergoedingen van de medewerkers, terwijl de werkingskosten en de kosten verbonden met
het paviljoen zowel routinematige uitgaven als overheidsopdrachten omvatten. De overheidsopdrachten worden hierna in punt 2.3 besproken.
Het Rekenhof stelde vast dat nagenoeg alle permanente medewerkers van het Commissariaat, met inbegrip van de commissaris-generaal, maandelijkse forfaitaire onkostenvergoedingen ontvingen (totaal bedrag in de periode 2007-2011: 558.637,20 euro).
Het heeft erop gewezen dat de werkgever dergelijke forfaitaire onkostenvergoedingen aan
de fiscus moet melden via de loonfiche 281.10403. De FOD Economie kon dit bewijs echter
niet voorleggen. Deze onkostenvergoedingen genieten, binnen bepaalde grenzen, een vermoeden van niet-belastbaarheid, terwijl het de fiscus is die moet aantonen dat het al dan
niet om verdoken bezoldigingen gaat. In dit verband kan de fiscus zogenaamde rulings
uitvaardigen, waarin deze zich van tevoren al dan niet akkoord verklaart met verrichtingen
die de belastingplichtige voorstelt 404.
Het Rekenhof heeft erop aangedrongen de vergoedingen alsnog te melden aan de fiscus en
in de toekomst de terugbetalingen van gemaakte kosten zoveel mogelijk uit te voeren op
basis van voorlegging van verantwoordingsstukken, zoals dit binnen het departement (bv.
voor reis- en verblijfkosten, kilometervergoedingen, representatiekosten,…) gebruikelijk is.
Voorts stelde het Rekenhof vast dat tijdens de expo giften en bonussen werden toegekend
aan medewerkers en personeel voor een totaal van ca. 14.000 euro. Na afloop van de wereldtentoonstelling ontvingen zes medewerkers elk een bedrag met een tegenwaarde van

403 Artikel 57, 3 van het WIB92.
404 Artikelen 20 t.e.m. 28 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken en de uitvoeringsbesluiten van deze wet.
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10.000 euro via de kas in lokale munt van de Legal Entity. Het kon echter de reglementaire
of contractuele basis voor de uitkering van dergelijke bonussen en giften niet terugvinden
in het dossier.
2.3
Overheidsopdrachten inzake de wereldtentoonstelling
In het kader van de organisatie van de wereldtentoonstelling werden verschillende samenwerkingsovereenkomsten gesloten voor onder meer vliegtuigreizen, consultancy, marketing, drukwerk, interimarbeid, verzekeringen en transport van materieel. Het Rekenhof
wees het Commissariaat erop dat het vooraf niet heeft nagegaan of deze overeenkomsten
niet moesten worden beschouwd als overheidsopdrachten van werken, leveringen of diensten 405, waardoor de basisprincipes van de wet- en regelgeving op de overheidsopdrachten
(o.m. de mededinging, het principe van de verstrekte en aanvaarde diensten, het gelijkheidsbeginsel en de transparantie van de procedure) en reglementaire bepalingen moesten
worden nageleefd406. Niets belette het Commissariaat daarbij om in de prijsaanvraag of het
bijzonder bestek, dat in principe aan meerdere firma’s moest worden toegestuurd, uitdrukkelijk melding te maken van het sponsoringelement dat met de opdracht verband hield en
dat een impact kon hebben op de door de inschrijver geboden financiële en andere voorwaarden.
Wat de uitvoering van de overheidsopdracht voor de bouw van het paviljoen betreft, merkt
het Rekenhof op dat na de gunning van de opdracht de betalingsmodaliteiten fundamenteel zijn gewijzigd via de toekenning van een voorschot van 1,5 miljoen euro. Het Commissariaat kende aan de aannemer ook een schadevergoeding toe van 640.000 euro, waarvan
geen gedetailleerde berekening beschikbaar was.
Het Rekenhof verzoekt het Commissariaat dergelijke beslissingen voortaan grondig te toetsen aan de geldende wet- en regelgeving en te waken over het gelijkheidsbeginsel en de
transparantie.
De inrichting van de diamantcorner en het Belgian Beer Café (minimaal 700.000 euro) werden onttrokken aan het formele toepassingsveld van de voormelde wet- en regelgeving. Het
Rekenhof vond daarvoor geen toewijzingsbeslissingen en overeenkomsten terug.

3

Conclusies en aanbevelingen

Een voorlopige afrekening voor het financieel beheer van de Belgische bijdrage tot de wereldtentoonstelling van Shangai 2010, waarin de federale Staat 6,5 miljoen euro, de gewesten en gemeenschappen 4,9 miljoen euro en de Europese Commissie 3,5 miljoen euro hebben geïnvesteerd, vertoont een batig saldo van 7,5 miljoen euro. Dit overschot werd voor de
bijdrage tot de wereldtentoonstelling Yeoshu 2012 aangewend.

405 Deze overheidsopdrachten zijn gedefinieerd in artikel 5 van de wet van 24 december 1993 en een gedetailleerd
overzicht van de diensten is opgelijst in bijlage 2 van deze wet en in de omzendbrief van de Kanselarij van de Eerste
Minister van 2 december 1997: “Overheidsopdrachten – lijst van de diensten bedoeld in bijlage 2 van de wet van 24 december 1993”.
406 De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en zijn uitvoeringsbesluiten.
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Niettegenstaande voor de budgettaire afhandeling van de Belgische bijdrage tot de Expo
van Shangai in de begroting van de federale Staat een begrotingsfonds met variabele kredieten beheerd door de FOD Economie was voorzien, zijn vrijwel alle ontvangsten en uitgaven die het Commissariaat heeft verricht, buiten dit fonds gebeurd en werden ze aldus niet
in de algemene rekening van de Staat opgenomen.
Bovendien ontbreekt nog altijd de definitieve verantwoordingsrekening die de penningmeester en de commissaris-generaal moeten opstellen en aan de minister en het Rekenhof
moeten voorleggen. Er werd nog geen gevolg gegeven aan het herhaalde verzoek van het
Rekenhof om jaarlijks door een rekenplichtige verantwoording te laten afleggen.
Er blijken ook geen regelmatig bijgehouden boekhouding en archieven voorhanden te zijn,
waarin alle gesloten overeenkomsten, rechten en verplichtingen, ontvangsten en uitgaven
systematisch en ordelijk zijn geregistreerd en gedocumenteerd.
Deze omstandigheden bemoeilijken de interne en externe controle op de manier waarop
met de overheidsmiddelen voor de expo is omgegaan.
Het Rekenhof vraagt ook speciale aandacht voor de sommen die derden momenteel nog
aan het Commissariaat zijn verschuldigd voor bv. sponsoring, verhuurgelden en commissies. Het meent dat al het mogelijke moet worden gedaan om de schuldenaars ertoe aan te
zetten al hun contractuele financiële verplichtingen ten aanzien van de Staat nauwgezet na
te komen. Het wijst er in dit verband op dat enkel maar van de inning ervan kan worden
afgezien op basis van een gemotiveerde beslissing van de bevoegde minister, en mits de
oninvorderbaarheid ervan kan worden aangetoond.
Voorts moet worden aangetoond dat er voldoende rechtsgrond bestond voor de bonussen
en giften die aan medewerkers van het Commissariaat en lokaal personeel werden uitbetaald. De FOD Economie moet er zich ook van vergewissen in welke mate deze bonussen,
giften en de maandelijkse forfaitaire onkostenvergoedingen als bezoldigingen moeten worden beschouwd waarop sociale bijdragen en belastingen verschuldigd zijn.
Ook wijst het Rekenhof erop dat het Commissariaat, dat werkt onder het toezicht van de
minister van Economie, als een aanbestedende overheid moet worden beschouwd in de zin
zoals bedoeld in artikel 4, § 1, van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
en er dus moet over waken dat al zijn opdrachten worden gegund en uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van deze wet en zijn uitvoeringsbesluiten. Het onderzoek van het
Rekenhof toont aan dat dit niet altijd is gebeurd.
Tot slot is het Rekenhof van oordeel dat, nu het Commissariaat een permanent bestaan
heeft gekregen door de contractuele aanstelling in 2011 van een commissaris-generaal voor
onbepaalde duur, het aangewezen is in een permanent statuut voor het Commissariaat te
voorzien. Daarvoor kan worden geopteerd voor een beheersvorm waarin de bestaande organieke wetten voorzien. Een eventuele sui-generisregeling, waarbij wordt afgeweken van
de organieke regels inzake begroting, boekhouding, rapportering en rekenplichtigheid
vastgelegd in de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat, kan enkel bij wet worden geregeld.
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4

Antwoord van de FOD Economie

De voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie kan akkoord gaan met diverse
aanbevelingen van het Rekenhof, maar wijst op de tijdsdruk, de (politieke) complexiteit, de
internationale context van de expo’s en het beperkte personeelsbestand van het Commissariaat.
Het Commissariaat zal streven naar een betere interne organisatie, een fiscale ruling per
expo en een meer performante structuur, rekening houdend weliswaar met de eigenheden
van een expo.
Niet alle ontvangsten werden geregistreerd op de kredieten van het Fonds voor de Organisatie van Internationale Tentoonstellingen, omdat dit fonds beperkingen kent, hetzij
inherent aan de begrotingsreglementering, hetzij voorvloeiend uit punctuele begrotingsmaatregelen. De exploitatie van het paviljoen vergt echter de nodige financiële en rechtszekerheid om functioneel te zijn.
Rond de afwijkingen in de financiële bijdragen van de verschillende overheidspartners,
deelt de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie mee dat het Commissariaat geen beslissingsmacht heeft over het tijdsschema van de betalingen en dat het verkiest
in goodwill te handelen eerder dan formele administratieve wijzigingen aan te brengen.
Eenzelfde, minder formalistische houding werd vaak ook aangenomen in de contractuele
verhoudingen met de sponsors en de andere partners.
Hij kondigt tevens de inrichting aan van een centraal klassement bij de dienst Internationale Tentoonstellingen van de FOD Economie.
Voorts heeft de voorzitter zijn diensten opdracht gegeven contact op te nemen met de FOD
Financiën om eventueel tot de fiscale regularisatie van de forfaitaire vergoedingen over
te gaan. Als grondslag voor de bonussen wordt verwezen naar het in algemene bewoordingen gestelde artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 15 juni 2006, dat stelt dat de
commissaris-generaal de wedden, vergoedingen, erelonen en representatiekosten van zijn
medewerkers en van zijn personeel mag bepalen.
Inzake de wet- en regelgeving met betrekking tot de overheidsopdrachten, deelt de voorzitter mee dat voor de inrichting van het Belgian Beer Café een recht op exclusiviteit gold en
dat het Commissariaat opteerde voor synergie met de inrichting van de overige locaties.
Hij geeft toe voor kleine dienstverleningen de regelgeving niet te hebben nageleefd omdat,
enerzijds een sponsoringelement was ingevoegd, anderzijds omwille van de tijdsdruk, maar
wenst hieraan in de toekomst te verhelpen.
De voorzitter kondigt tot slot ook aan met de toezichthoudende minister overleg te zullen
plegen rond een beter uitgewerkt juridisch kader voor de expo’s, dat niettemin voldoende
bewegingsvrijheid biedt en zonder uit het oog te verliezen dat te strikte budgettaire voorschriften, ook in het kader van de invoering van Fedcom, het succes van een expo kunnen
belemmeren.

Terugbetaling voorschotten
Airbusprogramma's
Terugbetaling van
voorschotten toegekend aan
Belgische ondernemingen
in het kader van de
Airbusprogramma’s
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Sinds 1980 heeft de federale Staat, bij wijze van tussenkomst in de financiering van de onderzoeks- en ontwikkelingskosten van Belgische ondernemingen voor de bouw van Airbusvliegtuigtypes, in het totaal voor 449,3 miljoen euro aan voorschotten betaald. De ondernemingen
moeten deze voorschotten slechts integraal terugbetalen in geval van succesvolle commercialisering. Op dit ogenblik staat van dat totaalbedrag nog 306,6 miljoen euro open. Een gedeelte
zal echter niet kunnen worden gerecupereerd omdat de Airbusprogramma’s niet allemaal het
vooropgezette commercieel succes boeken.
Het Federaal Luchtvaartplatform dat werd opgericht tussen de FOD Economie en de POD
Wetenschapsbeleid met als doel de opvolging en afhandeling van de betreffende dossiers te optimaliseren en een betere coördinatie tussen beide administraties tot stand te brengen, blijkt
in de praktijk weinig armslag te hebben. Er is nog steeds onvoldoende samenwerking en de
administratieve, financiële en boekhoudkundige afhandeling van de voorschotten en terugvorderingen is nog voor verbetering vatbaar.
Voorts stelde het Rekenhof vast dat de Ministerraad eind 2010 en 2011 nog niet-verschuldigde
sommen op een geblokkeerde rekening van een privéonderneming heeft laten storten (19, 2 miljoen euro in 2010 en 38,8 miljoen euro in 2011), om te voorkomen dat aan het eind van die begrotingsjaren nog niet gebruikte kredieten zouden worden geannuleerd.

1

Context

1.1
Voorwerp van het onderzoek
Sinds meer dan dertig jaar komt de federale overheid voor een deel tussen in de financiering van de onderzoeks- en ontwikkelingskosten van Belgische ondernemingen die deelnemen aan de ontwikkeling van de verschillende Airbusvliegtuigtypes. De steun vindt plaats
onder de vorm van voorschotten, die de ondernemingen slechts in geval van succesvolle
commercialisering moeten terugbetalen. Dit betekent dat de overheid een deel van het
marktrisico van de nieuwe productontwikkeling op zich neemt.
De financiële steun aan de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (en de terugbetaling)
wordt telkens voor de helft aangerekend op de begroting van de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie (hierna: de FOD Economie) en op de begroting van de POD Wetenschapsbeleid407.
In 2004-2005 had het Rekenhof al een onderzoek gevoerd naar de terugbetaling van de
voorschotten408. Het huidige onderzoek wil de toenmalige vaststellingen actualiseren en
evalueren in welke mate rekening is gehouden met de toen geformuleerde opmerkingen en
aanbevelingen.
1.2
Wettelijk en reglementair kader
Het Rekenhof hanteerde de volgende Europese regelgeving als norm voor zijn onderzoek:

407 De uitgaven worden aangerekend op de basisallocaties 32.44.40.81.12.03 en 46.60.14.81.12.01. De ontvangsten
worden aangerekend op de artikels 86.10.01 (Titel II – Kapitaalontvangsten, Sectie II – Niet-fiscale ontvangsten,
Hoofdstuk 32 – FOD Economie en Hoofdstuk 46 – POD Wetenschapsbeleid). De ontvangsten van de POD Wetenschapsbeleid worden toegewezen aan een organiek begrotingsfonds.
408 Zie 161e Boek van het Rekenhof, Deel I, p. 182-191.
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•
•

het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikelen 107 t/m 109);
de communautaire kaderregelingen inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling
(96/C45/06) en inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2006/
C323/01).

Het voornaamste Belgische reglementaire kader betreft:
•

•
•

de samenwerkingsakkoorden van 20 november 2001 en van 11 september 2008 tussen
de Staat en de gewesten met betrekking tot de tegemoetkoming van de (federale) overheid in de deelname van het Belgisch bedrijfsleven aan respectievelijk de programma’s
A380 en A350 XWB;
de wet van 17 juli 1959 tot invoering en ordening van maatregelen ter bevordering van de
economische expansie en de oprichting van nieuwe industrieën (artikel 7);
de contractuele bepalingen, zoals die terug te vinden zijn in de tussen de Staat en de
begunstigde ondernemingen gesloten contracten.

1.3
Methodologie
Het Rekenhof voerde zijn onderzoek in de periode april – juni van 2012, ter plaatse in de
FOD Economie (Algemene Directie Economisch Potentieel) en de POD Wetenschapsbeleid
(Algemene Directie Onderzoek en Toepassingen). Omdat bij zijn vorige onderzoek rekening was gehouden met de overeenkomsten die tot eind 2000 waren gesloten, spitste de
huidige controle zich vooral toe op de programma’s die na die datum werden opgestart:
de Airbusprogramma’s A380, A350 XWB en A400M. Voor het onderzoek van de financiële
afhandeling (de openstaande saldi) werden alle nog lopende Airbusprogramma’s nader bekeken.
1.4
Tegensprekelijke procedure
Het Rekenhof kondigde zijn onderzoek op 14 maart 2012 aan bij de minister van Economie,
de minister van Wetenschapsbeleid en de voorzitters van de directiecomités van de FOD
Economie en de POD Wetenschapsbeleid. Het voorontwerp van verslag werd op 5 september 2012 toegezonden aan de voorzitters van deze directiecomités.
De voorzitters hebben hun commentaar meegedeeld bij brieven van 4 en 22 oktober 2012. Het
Rekenhof verwerkte de antwoorden in een ontwerpverslag dat het op 24 oktober 2012 aan
de minister van Economie en aan de minister van Wetenschapsbeleid heeft toegestuurd.
Bij de publicatie van dit Boek had het Rekenhof van geen van beide ministers een reactie
ontvangen.

2

Resultaten van het onderzoek

2.1
Financiële afwikkeling van de programma’s
Naar aanleiding van het vorige onderzoek van het Rekenhof, stelde de minister dat er een
overzichtstabel van de terugbetalingen was opgesteld, die systematisch werd geactualiseerd
bij elke betaling door de ondernemingen409. Bij de aanvang van het huidige onderzoek bleek

409 	Integraal verslag van de vergadering van de Kamercommissie voor het Bedrijfsleven van 15 februari 2005, Kamer,
CRIV 51 COM 492, p. 35.
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een dergelijke geactualiseerde lijst niet (meer) te bestaan. De FOD Economie en de POD
Wetenschapsbeleid houden wel elk afzonderlijk lijsten bij met gegevens over de lopende
programma’s, maar deze moesten voor het onderzoek van het Rekenhof worden bijgewerkt.
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de situatie eind 2011 op basis van deze lijsten.
Tabel 1 –Voorschotten gestort door de Staat en terugbetalingen aan de Staat per vliegtuigtype tijdens de periode 1980-2011 (in miljoen euro)
Programma

Recupereerbare
voorschotten

Terugbetalingen

Openstaande
voorschotten

Percentage
openstaande
voorschotten

A310-200

29,5

19,6

9,9

33,6 %

A310-300

8,3

6,1

2,2

26,5 %

A320

62,1

33,1

29,0

46,7 %

A330/340

77,3

63,6

13,7

17,7 %

A340-500/600

14,2

6,1

8,1

57,0 %

152,1

13,8

138,3

90,9 %

A350 XWB

73,0

0,4

72,6

99,5 %

A400M

32,8

0,0

32,8

100,0 %

449,3

142,7

306,6

68,2 %

A380

Totaal

Bron: FOD Economie en POD Wetenschapsbeleid
Uit de tabel blijkt dat gedurende de voorbije decennia in totaal voor 449,3 miljoen euro aan
terugvorderbare voorschotten ter beschikking werd gesteld aan de ondernemingen. Hiervan werd al 142,7 miljoen euro terugbetaald, waardoor het openstaande saldo 306,6 miljoen
euro bedraagt, d.i. 68,2 % van de totaal gestorte voorschotten. Indien echter de Airbusprogramma’s A380, A350 XWB en A400M die te recent zijn om al betekenisvolle terugbetalingen mogelijk te maken buiten beschouwing worden gelaten, dan zou het openstaande saldo
slechts 62,9 miljoen euro of 32,9 % van de toegekende voorschotten bedragen.
Het Rekenhof stelt vast dat er geen rapportering beschikbaar is, waarin voor de verschillende overeenkomsten de reële kans op terugbetaling van de voorschotten wordt ingeschat
aan de hand van een evaluatie van de zakencijfers. Op basis van dossieronderzoek heeft het
zelf getracht een beeld te krijgen van de recupereerbaarheid van de toegekende voorschotten. Zo heeft het onder meer vastgesteld dat de administratie een bedrag van 12,1 miljoen
euro voor de in 2007 stopgezette A310-programma’s als onrecupereerbaar beschouwt. Er
is echter geen document opgesteld waarin een daartoe bevoegde ambtenaar de definitieve
oninbaarheid van de openstaande voorschotten gemotiveerd aantoont.
Tot dusver is het A320-programma het meest succesvolle van Airbus geweest. Nadat een onderneming 17,9 miljoen euro had terugbetaald van de 44,7 miljoen toegekende voorschotten, heeft zij echter haar terugbetalingen in maart 2001 stopgezet, na de levering van het
duizendste vliegtuig (met een openstaand saldo van 26,8 miljoen euro).
Naar aanleiding van het vorige onderzoek van het Rekenhof heeft de minister van Economie en Wetenschapsbeleid de stopzetting van de terugbetalingen toegeschreven aan de
onduidelijkheid van de overeenkomst die de Belgische onderneming met Airbus had geslo-
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ten410. Daarin was niet bepaald dat de betalingen door Airbus verder liepen na de verkoop
van het duizendste vliegtuig. In zijn repliek stelde het Rekenhof dat het niet onomstotelijk
vaststond dat de Belgische Staat daarvan de gevolgen moest dragen. Bovendien verwees het
Rekenhof naar artikel 7 van de wet van 17 juli 1959 tot invoering en ordening van maatregelen ter bevordering van de economische expansie en de oprichting van nieuwe industrieën
dat uitgaat van de terugvorderbaarheid van het voorschot in geval er sprake is van een rendabele handels- of nijverheidsexploitatie.
De destijds bevoegde minister won over deze verschillende standpunten een onafhankelijk juridisch advies in. Dit advies stelde dat de interpretatie van de onderneming niet kon
worden gevolgd en dat er voor de Staat een redelijke kans op succes was als hij de voortzetting van de terugbetaling langs juridische weg zou proberen te bekomen. Nadat de minister de onderneming in december 2006 in gebreke had gesteld, liet hij de onderneming
op 30 maart 2007 dagvaarden. Het Rekenhof stelt vast dat de conclusietermijnen voor de
rechtszaak stelselmatig zijn verlengd om het overleg alsnog een kans te geven, wat echter
nog steeds niet tot een akkoord heeft geleid. In juni 2012 heeft de onderneming overigens
nog een nieuw terugbetalingsvoorstel geformuleerd.
Voor het programma A330-340 acht de administratie een volledige terugbetaling weinig
waarschijnlijk, vermits Airbus in dit geval uiteindelijk ook nog voor een andere producent
van vliegtuigmotoren heeft gekozen, waardoor de realisatie van de oorspronkelijk geraamde omzet in het gedrang komt. Er is echter bij de administratie geen rapportering voorhanden waarin de recente stand van zaken in dit dossier wordt weergegeven en waarin de
kans op terugbetaling aan de hand van een evaluatie van de zakencijfers en verkopen wordt
ingeschat. Een controlerapport van de directie Boekhoudkundige Controles van de FOD
Economie is in het vooruitzicht gesteld, maar was bij het afsluiten van dit Boek nog niet
beschikbaar.
Niettegenstaande het feit dat bestellingen nog mogelijk zijn, wordt de A340-500/600 binnenkort vervangen door de A350XWB, zodat de huidige situatie de eindbalans dicht zal
benaderen. De POD Wetenschapsbeleid acht het om technische, commerciële of juridische
redenen onwaarschijnlijk dat er voor de programma’s A320 en A340-500/600 nog terugbetalingen te verwachten zijn. Het openstaande saldo voor beide programma’s bedraagt
37,1 miljoen euro. Er is echter voor dit programma evenmin een analyse voorhanden die de
door de administratie veronderstelde niet-recupereerbaarheid van de voorschotten onderbouwt.
Voor de A380 hebben, naast de klassieke luchtvaartbedrijven, ook innovatieve kmo’s steun
ontvangen. Bij de beoordeling of een project voor steun in aanmerking komt, gaat de overheid na of de onderneming een redelijke kans op slagen heeft om door Airbus als leverancier te worden geselecteerd. Er bestaat een risico dat de betrokken onderneming, na het
bekomen van de staatstussenkomst, er niet in slaagt een contract met Airbus te sluiten. Tot
dusver zijn voor acht projecten die van overheidswege worden ondersteund voor het A380programma, nog geen contracten gesloten tussen de betrokken ondernemingen en Airbus,

410 161e Boek van het Rekenhof, Deel I, p. 188-189.
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waardoor een bedrag van 31 miljoen euro mogelijks niet recupereerbaar zal zijn wegens het
uitblijven van een commercieel succes.
In juni 2006 opende de Europese Commissie bovendien een onderzoek naar de Belgische
steunregeling voor de A380. Bij de berekening van de voorschotten waren hogere percentages gehanteerd dan volgens de Europese Onderzoeks- & Ontwikkelingskaderregeling
gebruikelijk waren. België heeft zijn steun in overeenstemming gebracht met de Europese
regels en de betrokken ondernemingen hebben in 2007 in totaal 13,1 miljoen te veel ontvangen voorschotten teruggestort aan de Schatkist. Buiten deze restitutie vallen er voor
het A380-programma amper terugbetalingen te noteren. Naast de vertraging bij de ontwikkeling en de productie ervan, kan het openstaande saldo (138,3 miljoen euro) eveneens
worden verklaard door het feit dat voornoemde restitutie, aangevuld met de herfinancieringskosten411, als een voorafname op latere terugbetalingen wordt beschouwd. Het recente
karakter van het A350 XWB-programma verklaart de geringe terugbetalingen (0,4 miljoen
euro). Het openstaande saldo van de ondernemingen die in het A350 XWB-programma nog
geen contract met Airbus hebben gesloten, bedraagt 9,9 miljoen euro en is eventueel niet
recupereerbaar.
In het kader van het A350 XWB-programma sloten de verantwoordelijke ministers eind
2010 met een drietal ondernemingen overeenkomsten, waarbij de Staat geen betaling zou
uitvoeren alvorens de Europese Commissie haar gebruikelijke goedkeuring voor de tussenkomst had verleend. In afwachting van die goedkeuring besliste de Ministerraad van
15 december 2010 echter, om te voorkomen dat de nog beschikbare begrotingskredieten niet
zouden worden benut, 19,2 miljoen euro te storten op een geblokkeerde rekening bij een
privéonderneming412. Omdat twee van de drie dossiers eind 2011 nog steeds het voorwerp
van onderzoek uitmaakten, besliste de Ministerraad van 23 december 2011, ondanks een
negatief advies van de administratie en de Inspectie van Financiën, opnieuw het resterende
begrotingskrediet op de geblokkeerde rekening te storten (38,8 miljoen euro). Voor deze
regeling, die een afwijking inhoudt van het annaliteitsprincipe van de begroting, ontbreekt
een wettelijke basis.
Aangezien uiteindelijk meer middelen op de rekening van de privéonderneming werden
gestort dan wellicht verschuldigd voor de drie dossiers, besliste de administratie in januari
2012 dat ook toekomstige betalingen aan andere ondernemingen zouden kunnen worden
verricht via deze rekening. Zowel de FOD Economie als de POD Wetenschapsbeleid hebben
elk afzonderlijk aan de privéonderneming instructies gegeven waarin de modaliteiten voor
de aanwending van de beschikbare gelden op de geblokkeerde rekening worden geregeld.
De overheid kan ook op elk ogenblik de volledige of de gedeeltelijke teruggave van het saldo
vragen.
De betrokken administraties konden tot dusver echter geen verslagen of rekeninguittreksels aan het Rekenhof voorleggen waaruit op gedetailleerde wijze het gebruik van de op de
geblokkeerde rekening gestorte overheidsgelden en de bestemming van de intresten blijkt.

411 	Voor de terugstorting hebben de ondernemingen geld moeten lenen bij banken.
412 	Artikel 21 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de
federale Staat stelt dat de op het einde van het begrotingsjaar beschikbare kredieten worden geannuleerd.
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Ze hebben ook nog geen gebruik gemaakt van de hun geboden mogelijkheid om boekhoudkundige controles bij de privéonderneming uit te voeren.
Ook voor het recente A400M-programma is het voor terugbetalingen nog voorbarig. De
eerste leveringen van dit nieuwe Europese militaire vrachttoestel zijn gepland voor 2013.
2.2
Werking van het Federaal Luchtvaartplatform
In zijn vorige onderzoek stelde het Rekenhof vast dat niet altijd duidelijk was welk departement of welke dienst de terugbetalingen moest opvolgen en controleren. Het vroeg dan
ook een duidelijke afbakening en een optimale coördinatie van de taken van de betrokken
administraties413.
Om de Belgische industriële deelname aan de Airbusprogramma’s beter te coördineren
en efficiënter te beheren, hebben de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid met
een protocolakkoord van 5 december 2006 het Federaal Luchtvaartplatform opgericht. Binnen dit samenwerkingsverband valt het wetenschappelijke beheer van de luchtvaartdossiers onder de verantwoordelijkheid van de POD Wetenschapsbeleid. De FOD Economie
is verantwoordelijk voor het economische, financiële en boekhoudkundige beheer van de
Airbusdossiers. Het reglement van interne orde (RIO) van het Federaal Luchtvaartplatform
verduidelijkt dit nog meer en bepaalt dat de FOD Economie o.a. de door de begunstigde
ondernemingen uit te voeren terugbetalingen onderhandelt, vaststelt en opvolgt en de
boekhoudkundige inspecties uitvoert bij die ondernemingen. Het administratieve en budgettaire beheer van de luchtvaartdossiers gebeurt volgens het RIO op het niveau van het
Federaal Luchtvaartplatform.
Het Rekenhof stelt echter vast dat de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid hun
activiteiten nog niet optimaal coördineren. Op het niveau van het platform ontbreekt bijvoorbeeld een systematisch en consistent dossierbeheer, beide departementen houden elk
afzonderlijke lijsten van de betalingen en de terugbetalingen bij, zodat een allesomvattend
overzicht ontbreekt. Ook de door beide departementen uitgevaardigde instructies over het
gebruik van de geblokkeerde rekening vertonen verschillen.
Enkel in het verleden, nog vóór de oprichting van het Federaal Luchtvaartplatform, zond de
FOD Economie de inspectieverslagen (zie punt 2.4) stelselmatig door naar de POD Wetenschapsbeleid. De POD Wetenschapsbeleid stelt dat hij deze verslagen nochtans nodig heeft
om na te gaan of de gerapporteerde technische vordering van het project wel geloofwaardig
is en overeenstemt met de (financiële) realiteit.
Om het beheer van de luchtvaartprogramma’s te optimaliseren, wordt maandelijks een coördinatievergadering belegd tussen de directeurs-generaal van de verantwoordelijke algemene directies. De voorzitters van de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid, die
samen het Federaal Luchtvaartplatform leiden, plegen op regelmatige basis overleg. Noch
van de coördinatievergaderingen tussen de directeurs-generaal, noch van het overleg tussen de voorzitters worden echter notulen opgemaakt.

413 161e Boek van het Rekenhof, Deel I, p. 185-187.
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2.3
Naleving van de informatieverplichtingen
Talrijke contractuele bepalingen leggen informatieverplichtingen op aan de begunstigde
ondernemingen. Door middel van periodieke verslagen moeten de bedrijven verantwoording afleggen over het verloop van het project. De administratie moet de rapporten in principe jaarlijks vóór een welbepaald tijdstip (meestal 31 maart) ontvangen. In het kader van
de administratieve vereenvoudiging heeft het Federaal Luchtvaartplatform een template
opgemaakt zodat de ondernemingen zekerheid hebben over de volledigheid van het periodiek verslag. Het gebruik van deze template is echter niet verplicht om te vermijden dat
ondernemingen interne verslagen niet kunnen hergebruiken als rapportering naar de overheid toe.
Uit het onderzoek bleek dat periodieke verslagen ofwel te laat, ofwel helemaal niet aan
de administratie werden bezorgd. Het Rekenhof stelt ook vast dat de administratie een in
gebreke gebleven onderneming niet systematisch aan de informatieverplichting herinnert.
2.4
Controle op de terugbetaling van de voorschotten
Binnen het Federaal Luchtvaartplatform valt deze controle onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de FOD Economie (artikel 8 van het RIO).
De Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de FOD Economie moet de
door de ondernemingen ingediende periodieke verslagen controleren aan de hand van de
relevante clausules van de overeenkomsten. Volgens een protocol uit 2008 legt het Federaal
Luchtvaartplatform de termijnen voor de controles en een schema voor de opmaak van de
controlerapporten vast, wat tot op heden echter nog niet is gebeurd.
In de onderzoeks- en ontwikkelingsfase voert de ADCB controles uit bij de ondernemingen
om de aanvaardbare projectkosten vast te stellen. Zonder deze inspecties kan geen steun
worden verleend. Het protocol stelt dat de ADCB, na het einde van de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, regelmatig de nodige boekhoudkundige controles moet uitvoeren om de
contractuele terugbetalingsverplichtingen te verifiëren.
Sinds 2007 heeft de ADCB de omzet gecontroleerd van slechts zes (van de tweeëntwintig) financieringsovereenkomsten van het A380-programma en van twee (van de dertien)
A350 XWB-contracten. Die controles zijn overwegend bij kmo’s uitgevoerd. De betrokken
dienst kan immers slechts een beperkt aantal inspecteurs inzetten voor deze controletaak.
Om een verificatie van de verschuldigde terugbetalingen mogelijk te maken, moeten de ondernemingen in de A350 XWB en A400M-programma’s een boekhouding bijhouden van de
door het project gerealiseerde ontvangsten. Uit de door het Rekenhof onderzochte controleverslagen blijkt niet dat de administratie de naleving van deze verplichting controleert.
2.5
Aanrekening van verwijlintresten bij laattijdige terugbetaling
In tegenstelling tot eerdere Airbusprogramma’s geeft de niet tijdige naleving van de terugbetalingsverplichting in de overeenkomsten voor de A380, A350 XWB en A400M-programma’s, contractueel aanleiding tot de aanrekening van verwijlintresten.
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Het Rekenhof stelt vast dat deze clausule tot dusver nooit is toegepast. De administratie
voert als verantwoording aan dat, bij een laattijdige uitbetaling van de voorschotten aan de
ondernemingen, de contractueel verschuldigde verwijlintresten ook niet worden betaald.
Voorts is het niet duidelijk of de beslissing tot niet-toepassing van de contractuele clausules
inzake verwijlintresten formeel door de administratie, de bevoegde ministers of de regering
is genomen. Er blijkt evenmin een analyse te zijn gemaakt om na te gaan of deze regeling in
de praktijk niet al te nadelig voor de Schatkist uitvalt.
2.6
Opvolging van de te innen vastgestelde rechten, inventarisering en boeking
De terugbetaling is bij het aangaan van de overeenkomst en de toekenning van de voorschotten conditioneel (en onzeker) en staat uiteindelijk pas vast bij de realisatie van een
omzet door de onderneming.
De FOD Economie is op 1 januari 2010 in Fedcom gestapt 414. De boeking in Fedcom van
de terugbetaling moet voldoen aan de notie “vastgesteld recht”. Een recht kan pas worden vastgesteld wanneer de vier voorwaarden zijn vervuld die zijn bepaald in artikel 8 van
de wet van 22 mei 2003415 en artikel 19 (en 20) van het koninklijk besluit van 10 november 2009416, namelijk dat het bedrag op nauwkeurige wijze is vastgesteld, dat de identiteit
van de schuldenaar of de schuldeiser bepaalbaar is, dat de verplichting om te betalen bestaat en dat een verantwoordingsstuk in het bezit is van de betrokken boekhoudkundige
entiteit. De verplichting tot terugbetaling ontstaat ten gevolge van de realisatie van een
omzet en wanneer de administratie een schuldvordering tot terugbetaling aan de onderneming heeft verstuurd.
De FOD Economie heeft ten onrechte de voorschotten die in 2010 en 2011 werden betaald
(respectievelijk 17,7 miljoen euro en 25,3 miljoen euro) al in de balans van de jaarrekening
onder de vorderingen op meer dan één jaar opgenomen. De voorwaarden om het recht tot
terugbetaling vast te stellen zijn immers bij de toekenning van het voorschot niet vervuld.
Het is echter daarnaast vanzelfsprekend dat de rechten en verplichtingen van de overheid
die niet in de balans voorkomen, in de toelichting van de jaarrekening tot uiting worden gebracht. Om de potentiële terugbetaling tot uiting te brengen in de Fedcomrekeningen kan
gebruik worden gemaakt van rekeningen van de klasse 0 waar de rechten en verplichtingen
buiten balans worden opgenomen. Deze rekeningen kunnen nog verder worden opgedeeld,
zodat zowel de initieel toegekende voorschotten waarvoor nog geen recht tot terugbetaling werd vastgesteld, als het eventueel niet-recupereerbare gedeelte, afzonderlijk kunnen
worden opgevolgd.

3

Conclusies en aanbevelingen

Sinds in het jaar 1980 werd gestart met de ondersteuning van de Belgische ondernemingen
die deelnemen aan de ontwikkeling van de verschillende Airbusvliegtuigtypes, heeft de federale Staat in het totaal al voor 449,3 miljoen euro voorschotten betaald aan ondernemin-

414 De POD Wetenschapsbeleid is op 1 januari 2012 in Fedcom gestapt.
415 De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
416 Het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale
Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
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gen. Daarvan werd op dit ogenblik 142,7 miljoen euro terugbetaald. Van het openstaande
saldo (306,6 miljoen euro) zal echter een gedeelte niet kunnen worden gerecupereerd omdat de Airbusprogramma’s niet allemaal het vooropgezette commercieel succes bereiken.
Dit is zeker het geval voor de Airbusprogramma’s A310-200 en A310-300 die in 2007 officieel
werden stopgezet en waarvoor in totaal nog 12,1 miljoen euro voorschotten niet werd terugbetaald.
Het Federaal Luchtvaartplatform dat werd opgericht met als doel de opvolging en afhandeling van de betreffende dossiers te optimaliseren en een betere coördinatie tot stand te
brengen tussen de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid, blijkt in de praktijk weinig armslag te hebben. De betrokken administraties werken nog steeds onvoldoende samen
en de administratieve en financiële afhandeling en de boekhoudkundige verwerking van de
voorschotten en de terugvorderingen zijn nog voor verbetering vatbaar.
De FOD Economie heeft niet altijd toegang tot de door de POD Wetenschapsbeleid gerealiseerde centrale databank. Daardoor blijft de informatie bij de verschillende betrokken
administraties en diensten verspreid zitten zonder dat de onderlinge of centrale informatiedoorstoom voldoende is gegarandeerd. Het Rekenhof beveelt dan ook aan de centrale
databank als enige informatiebron te hanteren en die permanent door beide administraties
te laten bijwerken. Hiertoe moeten alle technische mankementen, die de raadpleging van
de centrale databank bemoeilijken, ten spoedigste worden weggewerkt. De in 2005 door de
minister van Economie en Wetenschapsbeleid aan de bevoegde Kamercommissie beloofde,
maar nog niet-gerealiseerde, permanent geactualiseerde en accurate overzichtstabel zou
dan ook bij voorkeur op het niveau van het Federaal Luchtvaartplatform moeten worden
ontwikkeld. Dit zal de transparantie en de beheersbaarheid van de toegekende voorschotten en van de terugvorderingen ten goede komen.
De periodieke verslagen die de ondernemingen contractueel meestal jaarlijks moeten opstellen en waarin ze informatie moeten verstrekken over de voortgang van hun projecten,
worden soms te laat of helemaal niet overgelegd. De betrokken administraties zijn hiervoor
niet altijd alert en treden niet altijd adequaat op tegen dit verzuim. Deze verslagen moeten
alle informatie bevatten om te kunnen oordelen of de voorschotten wel degelijk worden
aangewend voor de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd en om tijdig het exacte bedrag
en het tijdstip van de verschuldigde terugbetaling te kunnen vaststellen. Daartoe zou het
gebruik van de template die het Federaal Luchtvaartplatform hiervoor specifiek heeft ontwikkeld, aan de ondernemingen moeten worden opgelegd.
De FOD Economie is sinds 2006 verantwoordelijk voor het economische, financiële en
boekhoudkundige beheer van de Airbusdossiers en de directie Boekhoudkundige Controles van de ADCB voert inspecties uit bij de betrokken ondernemingen. Volgens een protocol
van 2008 moeten de controles binnen de termijnen, volgens de richtlijnen en volgens een
schema opgesteld door het Federaal Luchtvaartplatform, worden uitgevoerd, maar deze
ontbreken nog steeds. Het Rekenhof dringt er dan ook op aan dat het Federaal Luchtvaartplatform de nodige maatregelen zou nemen opdat de inspecties zo zouden worden gepland
en georganiseerd dat het risico op oneigenlijk gebruik van de voorschotten of van de niet
of niet-correcte naleving van de terugbetalingsvoorwaarden tot een minimum zou worden
beperkt.
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Gelet op het beperkte personeelsbestand van de ADCB, zou het Federaal Luchtvaartplatform, op grond van zijn kennis van zakencijfers en verkopen, elk jaar de ondernemingen
voor een prioritaire, hetzij voor een niet-prioritaire controle kunnen selecteren. Finaal
moeten alle ondernemingen en programma’s echter afdoende worden gecontroleerd.
Aangezien het Federaal Luchtvaartplatform een nauw samenwerkingsverband vormt tussen de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid, moet tussen de betrokken diensten
een volledige informatiedoorstroom bestaan.
Omdat de POD Wetenschapsbeleid evenveel belang heeft als de FOD Economie bij een correcte terugbetaling, lijkt het aangewezen de POD Wetenschapsbeleid opnieuw in kennis te
stellen van de controleverslagen van de ADCB. De POD Wetenschapsbeleid moet immers
over dezelfde informatie kunnen beschikken als de FOD Economie in het kader van het beheer van het organieke begrotingsfonds dat voor de Airbusvoorschotten op zijn begroting
is voorzien.
In elk geval mag pas definitief worden afgezien van de terugvordering van een voorschot
als het Federaal Luchtvaartplatform op basis van een schriftelijk inspectieverslag en op een
gemotiveerde wijze, tot de conclusie is gekomen dat de contractuele voorwaarden die tot
een terugbetaling aanleiding geven niet meer kunnen worden gerealiseerd.
Het Rekenhof wijst specifiek op het A320-programma waarin al jarenlang een saldo van
26,8 miljoen euro aan terugvorderbare voorschotten openstaat en waarvan het in zijn vorige audit al oordeelde dat er voldoende rechtsgrond aanwezig is om, gelet op het commercieel succes van dit programma, tot de effectieve inning ervan over te gaan. Ondanks het
feit dat de betrokken onderneming in maart 2007 hiervoor reeds voor de rechtbank werd
gedagvaard, heeft deze zaak tot dusver nog geen definitief beslag gekregen. Het Rekenhof
dringt erop aan dat deze rechtszaak terug zou worden geactiveerd en al het mogelijke zou
worden gedaan om dit bedrag zo vlug mogelijk ten bate van de Schatkist te kunnen recupereren.
Voorts wijst het Rekenhof erop dat de handelswijze die erin bestaat de contractuele bepalingen inzake verwijlintresten voor laattijdige uitbetaling van de voorschotten door de
administratie of van de laattijdige terugbetalingen van de voorschotten door de ondernemingen, niet toe te passen, bezwaarlijk kan worden aanvaard. Contractuele verplichtingen
strekken de partijen tot wet en de administratie is niet gemachtigd te beslissen tot de niettoepassing ervan. Bovendien ontbreekt hier een formele en gemotiveerde beslissing door
de bevoegde ministers en houdt de regeling het risico in dat de compensatie uiteindelijk in
het voordeel van de ondernemingen uitvalt, wat een vrijgevigheid zou inhouden die enkel
de wetgever kan toestaan. Om de nalatigheidsintresten te laten lopen vanaf de vervaldag,
kan in de toekomstige contracten de vermelding “van rechtswege” worden aangevuld met
“en zonder ingebrekestelling”.
Wat de boekhoudkundige verwerking betreft, moet erover worden gewaakt dat de boekhoudkundige regels voorgeschreven door de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van
de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat worden nageleefd. Dit geldt
in het bijzonder voor wat betreft de vastgestelde rechten zoals bepaald in artikel 8 van
de comptabiliteitswet en in de artikelen 19 en 20 van het koninklijk besluit van 10 novem-
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ber 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de
gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
De voorschotten die worden toegekend, kunnen niet onmiddellijk integraal als een vastgesteld recht als ontvangst worden geboekt, zoals de FOD Economie heeft gedaan voor de
voorschotten die hij sinds 1 januari 2010 heeft betaald. De boeking van een vastgesteld recht
kan slechts van zodra aan de contactuele voorwaarden tot terugbetaling is voldaan en de
administratie een schuldvordering tot terugbetaling aan de onderneming heeft verstuurd.
Dit neemt echter niet weg dat binnen het Fedcomsysteem, om het financieel beheer te
vergemakkelijken, ook naar een mogelijkheid kan worden gezocht om de terugvorderbare
voorschotten zichtbaar te maken in de boekhouding vanaf het ogenblik dat ze worden toegekend.
In elk geval moeten ook alle vastgestelde rechten ten voordele van de Staat in het kader van
de Airbusprogramma’s bij de toetreding in Fedcom van de FOD Economie (1 januari 2010)
en van de POD Wetenschapsbeleid (1 januari 2012) worden geïnventariseerd en in de boekhouding worden opgenomen. Vastgestelde rechten kunnen pas worden geannuleerd in de
boekhouding op basis van een gemotiveerde verklaring van oninbaarheid, opgesteld door
het Federaal Luchtvaartplatform.
Tenslotte stelde het Rekenhof vast dat de Ministerraad eind 2010 en 2011 nog niet-verschuldigde sommen op een geblokkeerde rekening van een privéonderneming heeft laten storten (19,2 miljoen euro in 2010 en 38,8 miljoen euro in 2011), om te voorkomen dat nog niet
gebruikte kredieten zouden worden geannuleerd. Voor deze afwijking van het annaliteitsprincipe van de begroting ontbreekt een wettelijke basis. Dit moet in de toekomst dan ook
worden vermeden. De FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid moeten het gebruik
van de op deze rekeningen gestorte overheidsgelden en van de intresten die ze hebben
gegenereerd permanent opvolgen, ter plaatse bij de privéonderneming controleren en hierover systematisch rapporteren. De op deze rekeningen gestorte bedragen overschrijden bovendien ruimschoots de in 2011 en 2012 door de administraties verschuldigde bedragen. De
rekening vertoont dan ook nog een belangrijk positief saldo. Het nog beschikbare saldo zou
zo vlug mogelijk moeten worden vastgesteld en bij de raming van de toekomstige kredietbehoeften voor het Airbusprogramma in het kader van de opmaak van de begroting over
het jaar 2013, zou hiermee rekening moeten worden gehouden.

Subsidies in het kader van het
federaal grootstedenbeleid
(“contracten duurzame stad”)
Subsidies “contracten duurzame stad”
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De Staat kent op recurrente wijze subsidies toe aan zeventien grote steden en gemeenten om
hun te helpen om de grote stedelijke uitdagingen aan te gaan. Die subsidies passen in het kader
van de “contracten duurzame stad”. De opvolging ervan door de POD Maatschappelijke Integratie kan worden verbeterd door bepaalde procedures meer uit te werken. De POD ondervindt
ook praktische moeilijkheden om de contractuele afsluittermijnen van de urbanisatieprogramma’s na te leven. Het Rekenhof beveelt aan het normenkader aan te passen om beter rekening
te houden met de specifieke kenmerken van dergelijke subsidies.
Het Rekenhof heeft ook een onevenwicht vastgesteld tussen het belang dat wordt gehecht aan
de formalisering van de financiële controle en het belang dat naar operatonele aspecten gaat.

1

Context

1.1
Federaal grootstedenbeleid
Via het grootstedenbeleid wil de regering trachten de negatieve dynamiek te keren die bepaalde wijken treft, door subsidies toe te kennen aan de lokale overheden (steden, gemeentes of OCMW’s). In ruil verbinden de steden417 zich ertoe gerichte acties te voeren, in het
bijzonder voor maatschappelijke integratie, werkgelegenheid, de strijd tegen de criminaliteit en projecten die uitgaan van de Regie der Gebouwen. Dit beleid wordt beheerd door de
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie. In 2007 heeft
het Rekenhof hierover al een audit uitgevoerd418.
In 2009 werd het alomvattende concept “duurzaamheid” toegevoegd. De subsidies worden
sindsdien in één enkele categorie, de “contracten duurzame stad” gegroepeerd. Die contracten zijn op basis van jaarprogramma’s georganiseerd419.
Op dit moment ontvangen zeventien steden deze subsidies. De onderstaande tabel bevat de
verdeling van de middelen voor de periode 2009 tot 2011 420.
Tabel 1 – Verdeling van de subsidies over de zeventien steden met een “contract duurzame stad”
2009-2011 (in euro)
Begunstigden

2009

2010

2011*

Anderlecht

2.007.726

1.227.726

1.227.726

Antwerpen

16.785.905

16.785.905

15.791.941

Brussel

3.765.437

3.765.437

3.725.438

Charleroi

6.896.748

6.896.748

6.846.748

Gent

8.334.690

7.277.371

5.233.372

417 In de tekst wordt de term stad zonder onderscheid gebruikt voor de verschillende betrokken lokale overheden.
418 Rekenhof, Het federale grootstedenbeleid, Onderzoek van de stads- en huisvestingscontracten 2005-2007, verslag van
het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, december 2007, 68p. Ter beschikking op www.
rekenhof.be.
419 In een eerste fase werden jaarlijkse overeenkomsten voor het grootstedenbeleid gesloten, de “stadcontracten”, en
vervolgens, tussen 2005 en 2007, meerjarencontracten verdeeld in “huisvestingscontracten” en “stadcontracten”,
die in 2008 met een jaar werden verlengd.
420 De kredieten bestemd voor de overeenkomsten met de steden zijn ingeschreven in sectie 44 van de algemene uitgavenbegroting, organisatieafdeling 55, programma 5 “Grootstedenbeleid”, op basisallocatie 44.55.52.43.22.22 –
Betoelaging grote steden.

418

Begunstigden

2009

2010

2011*

La Louvière

2.421.090

2.421.090

2.421.090

Luik

7.110.431

6.109.431

5.796.932

Molenbeek

3.989.193

3.989.193

3.989.194

Bergen

2.995.788

967.088

912.088

Oostende

2.622.978

413.116

398.116

Schaarbeek

3.022.539

2.917.539

2.812.039

Seraing

1.896.321

1.896.321

1.896.322

Sint-Joost

1.493.303

1.293.303

1.041.152

Sint-Gillis

1.685.920

1.285.920

1.285.920

Vorst

455.848

452.318

452.318

Mechelen

731.234

731.234

731.234

Sint-Niklaas

784.849

784.849

784.850

67.000.000

59.214.589

55.346.480

Totaal

* Som van de twee zesmaandelijkse bijakten

Bron: gegevens aangeleverd door de Dienst Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie
1.2
Wettelijke grondslag
De toekenning en de vereffening van de subsidies worden geregeld door een wet 421, een
koninklijk besluit 422, een samenwerkingsakkoord tussen regeringen, algemene richtlijnen
en financiële richtlijnen op het niveau van de POD Maatschappelijke Integratie en ministeriële toekenningsbesluiten. Bovendien sluit de Staat met elke stad een overeenkomst. Die
overeenkomsten verwijzen naar de tegemoetkomingsprogramma’s die elke stad die steun
wil genieten, voorlegt. De ontwerpovereenkomsten worden voor goedkeuring aan de Ministerraad voorgelegd.
In de praktijk werden de laatste volwaardige overeenkomsten in 2009 gesloten. In 2010 heeft
een bijakte bij de overeenkomst van 2009 een subsidiesupplement toegekend voor de bestaande projecten. In 2011 heeft een bijakte bij de bijakte van 2010 een subsidiesupplement
toegekend voor dezelfde projecten als in 2010 voor het eerste semester 2011. Vervolgens
werd voor het tweede semester 2011 een nieuwe bijakte gesloten voor een kleiner aantal projecten. In 2012 heeft de regering opnieuw de bijakten verlengd voor het eerste semester op
basis van het bedrag van het laatste semester 2011. Aangezien de nieuwe overeenkomsten
eind april 2012 nog niet waren ondertekend, heeft de regering bij de goedkeuring van de
verlenging van het programma voor het tweede semester 2012, beslist voor 2012 één enkel
stadscontract op te stellen dat het hele jaar overspant.

421 Wet van 17 juli 2000 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand
kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid. Gewijzigd door artikel 265 van de programmawet van 22 december 2008.
422 Koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de wet tot bepaling
van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand kunnen genieten van de Staat in
het kader van het stedelijk beleid. Gewijzigd op 26 september 2001 en 28 april 2005.
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Deze stadsprogramma’s worden enkel door het federale niveau gefinancierd, ook al kunnen
sommige van hun projecten componenten hebben die ressorteren onder de gedefedereerde
entiteiten. Vanaf het programma 2011 keuren de betrokken entiteiten via een samenwerkingsakkoord het federaal jaarprogramma goed.
1.3
Draagwijdte van de audit en methode
De audit onderzocht de overeenstemming met het normenkader voor de toekenning, o.m.
op het vlak van de bepalingen die een weerslag hebben op de financiële controle, de naleving van de voorwaarden voor het vrijgeven van de subsidies en de ingestelde interne controle. Bijzondere aandacht ging naar de inachtneming van de afsluitingstermijnen van de
programma’s. Ook de boeking van de verrichtingen in Fedcom werd onderzocht.
De audit beperkte zich tot de “contracten duurzame stad” 2009, 2010 en 2011 en tot de
vereffeningen voor die overeenkomsten ten laste van de begrotingskredieten 2011. De vereffeningsdossiers werden in de vorm waarin ze aan de voorzitter van de POD werden voorgelegd, exhaustief onderzocht. De aanvullende stukken bij de dienst Grootstedenbeleid
werden via een steekproef onderzocht. Er werden met de betrokken diensten interviews
georganiseerd.
1.4
Tegensprekelijke procedure
De resultaten van de audit werden op 26 september 2012 aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking belast met Grote steden, en
aan de voorzitter van het directiecomité van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie ter commentaar toegezonden. Het antwoord van de minister is op 26 oktober 2012 bij het Rekenhof toegekomen. Het wordt in punt 5 weergegeven
en er werd rekening mee gehouden bij het opstellen van dit artikel.

2

Procedures en betrokken partijen

2.1
Toekenning
Elke stad stelt haar subsidieprogramma op op basis van de algemene richtlijnen met de
steun van de dienst Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie. Dat programma vormt de basis van de overeenkomst die de stad en de federale Staat moeten sluiten. De overeenkomsten worden na goedkeuring door de Ministerraad ondertekend door
de gemeenteraden (of eventueel door de OCMW-raden) en door het interministerieel comité dat door het koninklijk besluit van 2000 is ingesteld.
2.2
Uitvoering
De steden moeten in de loop van het jaar van de overeenkomst de nodige vastleggingen ten
laste hun begrotingen nemen.
De uitvoering wordt opgevolgd door de dienst Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie. Dat gebeurt voornamelijk via de vergaderingen van het begeleidingscomité (ook stuurcomité genoemd, samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale overheid
en de diverse betrokkenen bij de projecten) en via regelmatig overleg met de plaatselijke
coördinatoren van de programma’s.
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2.3
Vereffening
De overeenkomsten hebben momenteel een looptijd van één jaar voor de vastleggingen die
de stad kan doen in het kader van haar begroting. Ze treden op 1 januari in werking.
Wat de vereffeningen betreft, moeten de verantwoordingsstukken vóór het einde van het
eerste semester van het jaar n+1 worden ingediend voor de personeelsuitgaven en werkingsuitgaven en vóór 1 oktober van het jaar n+2 voor de investeringsuitgaven. Later ingediende
verantwoordingsstukken en bijbehorende uitgaven kunnen ook in aanmerking worden genomen na het akkoord van de minister.
In de overeenkomsten wordt bepaald dat een eerste schijf van 15 % van het toegekende
bedrag zo snel mogelijk na de ondertekening wordt betaald. De volgende schijven worden
betaald na voorlegging van een schuldvordering door de lokale overheid. Het saldo wordt
pas betaald als de POD de eindafrekening van de bevoegde gemeentelijke overheid heeft
goedgekeurd.
Bij de vereffeningsprocedure zijn drie diensten van de POD Maatschappelijke Integratie
betrokken:
•
•

3

De dienst Grootstedenbeleid, die onder het rechtstreeks gezag staat van de voorzitter
van het directiecomité, staat in voor de algemene opvolging van de procedure.
De diensten Subsidies en Overheidsopdrachten en Begroting en Logistiek, die onder de
algemene directie Algemene Diensten vallen, zorgen respectievelijk voor de financiële
analyse van de verantwoordingsstukken en voor de vereffening van de uitgave.

Onderzoeksresultaten

3.1
Normenkader
De eerste overeenkomsten inzake grootstedenbeleid waren meerjarenprogramma’s, overeenkomstig de wet van 17 juli 2000. Toen in 2009 werd overgeschakeld naar de “contracten
duurzame stad” werd de wettekst niet aangepast. Artikel 265 van de programmawet van
22 december 2008, tot wijziging van de wet van 17 juli 2000, liet echter een afwijking toe om
voor 2009 een jaarlijkse overeenkomst te sluiten.
Sinds 2010 steunen de toegekende subsidies op bijakten en bijakten bij bijakten, die soms
voor delen van het jaar worden genomen. Voor 2010 en latere jaren werd geen nieuwe afwijking op het meerjarenkarakter van de overeenkomsten toegestaan. Daardoor is de beperkte looptijd (één jaar of zes maanden) van de na 2009 gesloten bijakten niet conform de
wetgeving.
Het Rekenhof stelt voor 2009 en meer nog voor 2010 vast dat de overeenkomsten laat in
het jaar waarin ze van kracht werden, werden goedgekeurd. Niet alle overeenkomsten zijn
gedateerd maar de datum van het ministerieel besluit waardoor de subsidie wordt toegekend, dat voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomsten, kan als referentie worden genomen. Het ministerieel besluit over de “contracten duurzame stad” 2009 werd op
25 mei 2009 ondertekend en dat over de contracten 2010 op 23 juli 2010.
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Volgens de overeenkomsten worden de schijven subsidies betaald naargelang ze worden
uitgevoerd en volgens de behaalde resultaten. De tekst legt daarvoor geen objectief criterium op. De steden krijgen dus veel beoordelingsruimte om te beslissen hoe frequent ze
hun afrekeningen indienen.
De overeenkomsten 2009 en 2010 bepalen dat in het betrokken jaar de begroting kan worden gewijzigd tot 10 % van het aanvankelijk bepaalde bedrag. Dat kan binnen eenzelfde
project na een schriftelijke vraag aan de POD, of tussen projecten van eenzelfde programma na een schriftelijke vraag aan de minister. Uit de voor 2010 goedgekeurde tekst blijkt
nochtans niet duidelijk dat de in 2009 bepaalde wijzigingsregels voor 2010 werden verlengd.
De partijen waren niettemin van oordeel dat dit wel de bedoeling was en hebben ze bijgevolg ook voor 2010 toegepast.
De eerste bijakte voor 2011 heeft de mogelijke marges voor wijzigingen opgetrokken, namelijk tot 30 % binnen een project en tot 20 % tussen projecten, en heeft toegevoegd dat die
wijzigingsmogelijkheden met terugwerkende kracht van toepassing waren voor de bijakte
2010423. Wijzigingen in de overeenkomsten door verschuivingen doen zich in het algemeen
voor na het einde van het betrokken jaar.
De opeenvolgende bijakten, de wijzigingmogelijkheden met terugwerkende kracht en het
laattijdig in het jaar van kracht worden van de programma’s hebben ertoe bijgedragen dat
de betrokkenen er zich steeds minder van bewust zijn dat de programma’s moeten zijn
voltooid bij het einde van het jaar (zie punt 3.3). Bovendien vormt het voortzetten van een
jaarlijks programma via een bijkomende subsidie voor dezelfde projecten volgens alle betrokkenen geen geschikt juridisch kader om een stadsbeleid door middel van projecten te
voeren.
3.2

Opvolging van de vereffeningen

3.2.1
Opvolging van de voorschotten
De overeenkomsten bepalen dat zo snel mogelijk na de ondertekening een voorschot van
15 % wordt gestort. Die voorschotten hangen niet af van de thesaurietoestand van de begunstigden. De overeenkomsten en financiële richtlijnen preciseren evenmin de regels voor
terugvordering bij de afrekeningen. De dienst Grootstedenbeleid, die in eerste lijn verantwoordelijk is voor de goede opvolging van de voorschotten, heeft evenmin expliciete richtlijnen opgesteld. Hij houdt nochtans een bestand voor de opvolging van de voorschotten bij.
Vanaf de programma’s 2011 werd afgestapt van het voorschottensysteem.
Het Rekenhof heeft verschillende werkwijzen vastgesteld, die tot een verschil in behandeling tussen de steden leiden. Zo werd bij de “contracten duurzame stad” 2009 het voorschot
niet van de eerste betaling afgetrokken bij negen steden en bij zes steden voor de contracten
2010.

423 In de bijakte voor het tweede semester 2011 werden dezelfde percentages overgenomen, zonder vermelding van
de expliciete bepaling over het principe van de terugwerkende kracht. Naast het feit dat dat principe hier vanuit legistiek oogpunt niet het meest adequate is, laat de formulering van de tweede bijakte rechtsonzekerheid bestaan
over de vraag of de terugwerkende kracht voor het tweede semester van toepassing is.
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Zo worden minstens gedurende een jaar voorschotten ter beschikking van bepaalde steden
gesteld voor hoge bedragen, nl. 7,9 % (5,3 miljoen euro) van het totaalbedrag van het programma 2009 en 5,9 % (3,5 miljoen euro) van het programma 2010.
Eind 2011 was de toestand van de voorschotten in het kader van de “contracten duurzame
stad” 2009 nog niet geregulariseerd voor drie steden (3,4 miljoen euro in totaal). Er wordt
op gewezen dat de definitieve afsluiting soms pas na vijf jaar komt (zie punt 3.3).
Wat de algemene opvolging door de dienst Grootstedenbeleid betreft, zijn de interne stukken, o.m. de afrekeningstabellen, erg verscheiden in titel, vorm, inhoud, juistheid of volledigheid van sommige vermeldingen (alsook inzake de aftrek van het voorschot bij de eerste
afrekening, cf. supra). Bij verificatie werden nochtans geen boekhoudkundige fouten in de
opvolging van de vereffeningen gevonden. Er werd echter geen controleverslag opgesteld
van de eindafrekening die de aanwending van het saldo van een voorschot rechtvaardigt.
3.2.2
Financiële controle door de dienst Subsidies en Overheidsopdrachten
Vroeger was de dienst Grootstedenbeleid verantwoordelijk voor de financiële controle, nu is
dat de dienst Subsidies en Overheidsopdrachten. Krachtens de overeenkomsten moet bij de
schuldvorderingen een afrekening van uitgaven worden gevoegd die de stad heeft verantwoord en al vereffend. De lokale overheid moet daartoe voor elk project een vorderingsstaat
voorleggen. Dat moet als bijlage alle tabellen en verantwoordingsstukken van de uitgaven
bevatten, zoals bepaald in de financiële richtlijnen.
De belangrijkste punten die bij de financiële controle worden onderzocht, zijn de toerekening van de betrokken uitgaven aan het programmajaar, de band met de projecten van het
programma en de subsidieerbaarheid ervan, alsook de naleving van de procedures voor
overheidsopdrachten door de steden. De voortgang en de verwezenlijkingen van de projecten vallen onder de operationele controle (zie volgend punt). De voorgelegde kosten mogen
bovendien nooit twee keer worden gesubsidieerd.
Uit het onderzoek van de 35 controleverslagen die in 2011 tot betalingen hebben geleid, blijken twee keer bepaalde uitgaven te zijn geweigerd omdat ze niet gerechtvaardigd werden
geacht. Er werden ook als geldig erkende uitgaven geweigerd omdat het begrotingssaldo
van het project opgebruikt was.
Het Rekenhof merkt op dat op basis van de bij de POD beschikbare documenten niet altijd
kan worden nagegaan of de uitgaven effectief worden toegerekend aan het programma van
een welbepaald jaar. Er blijft een risico bestaan dat uitgaven worden aangerekend in functie
van de nog beschikbare saldi.
Uit de vergelijking van de 35 controleverslagen blijken talrijke verschillen in vorm, lengte,
voorstelling, vermelde elementen, aard van de geformuleerde opmerkingen en methode.
Gelet op de kleinschaligheid van de dienst zijn de personeelsleden van oordeel dat frequente, informele contacten (ook met de operationele dienst) volstaan om de minimale
uniformiteit van de controles te verzekeren.
Het Rekenhof stelt in het algemeen vast dat de werkwijzen van de controleurs weliswaar
niet eenvormig zijn, maar dat ze erover waken de belangrijkste punten van financiële con-
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trole in acht te nemen en dat ze de geselecteerde stukken grondig onderzoeken. Het controleverslag dat de dienst Subsidies en Overheidsopdrachten opstelt, wordt echter niet aangevuld met het resultaat van de operationele controle door de dienst Grootstedenbeleid.
3.2.3
Operationele controle door de dienst Grootstedenbeleid
Naargelang de personeelsleden van de dienst Grootstedenbeleid tijd hebben, volgen ze via
regelmatige contacten met de steden op hoe de programma’s vlotten. Er is geen programma
of een planning voor de verificatie of een systematisch plaatsbezoek. Er bestaan evenmin
interne richtlijnen om het afrekeningsdossier na de overzending ervan door de dienst Subsidies en Overheidsopdrachten op een eenvormige manier te kunnen opvolgen.
De vorderingsstaten van de projecten worden niet ter staving van de afrekeningen meegezonden, zoals bepaald is in de overeenkomsten (cf. punt 2.3). Deze fiches worden los van de
datum van de afrekeningen opgesteld en dat varieert van stad tot stad. Deze fiches worden
niet systematisch opgesteld. Ze worden vaak gefinaliseerd naar aanleiding van vergaderingen van het stuurcomité.
De dienst Grootstedenbeleid keurt de vorderingsstaten niet formeel goed. Op basis van
zijn kennis van het programma stelt het verantwoordelijke personeelslid vast dat er geen
beletsel is om een afrekening te vereffenen. Het vereffeningsdossier vermeldt enkel: “De
resultaten zoals vermeld in de overeenkomst werden overigens geëvalueerd” en “(…) de verantwoordingsstukken (…) en de controleborden424(…). bevinden zich bij de administratie”.
Het goede verloop van het programma is nochtans een belangrijke voorwaarde om de subsidie vrij te geven. Toch blijkt er een onevenwicht te zijn tussen het belang dat wordt gehecht aan de formalisering van de financiële controle en dat gehecht aan het operationele
aspect. Voor de financiële controle wordt een omstandig verslag opgesteld, dat door daartoe
aangewezen verantwoordelijken wordt ondertekend en vergezeld gaat van opvolgingstabellen. De operationele controle laat slechts weinig sporen na, buiten de vermelding “gezien
voor ontvangst” door het operationeel personeelslid en het diensthoofd.
3.3
Naleving van de deadlines en het afsluiten van overeenkomsten
Slechts een minderheid van contracten werd volledig of gedeeltelijk (enkel wat de personeels- en werkingsuitgaven betreft) afgesloten binnen de vereiste termijnen vermeld in
punt 2.2. De saldi van subsidies die nog moeten worden verantwoord voor de programma’s
van voorgaande jaren die nog openstaan, variëren maar zijn vaak groot. Het Rekenhof heeft
het volgende vastgesteld voor de “contracten duurzame stad”:
•

•

2009: vijf contracten afgesloten voor personeel en werking en vier volledig. Voor twee
contracten die voor personeel en werking waren afgesloten, zijn de laatste stukken met
vertraging toegekomen. De verificatie wordt bovendien bemoeilijkt door het ontbreken
of de onnauwkeurige vermelding van de datum van ontvangst van de stukken in twee
derde van de gevallen;
2010: een contract volledig afgesloten en vier voor personeel en werking;

424 Deze vermelding slaat op de vorderingsstaten.
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•

2011: er waren slechts uitgaven voor één stad, waarvoor de bijakten van het eerste en
tweede semester waren afgesloten.

Bij het einde van de auditwerkzaamheden in augustus 2012 hadden de “contracten duurzame stad” 2009 al twee jaar achterstand. De totale afsluiting (met de investeringsuitgaven)
had één jaar achterstand. De gedeeltelijke afsluiting van de contracten 2010 had één jaar
achterstand en de achterstand begon te lopen voor de totale afsluiting (in principe n+2).
Het Rekenhof had in zijn audit van 2007 opgemerkt dat het tijdschema van de overeenkomsten niet realistisch was voor de investeringsuitgaven. Ingevolge die opmerking werd de
termijn met een jaar verlengd.
Volgens de laatst beschikbare vervaldagenkalender die de administratie heeft opgesteld,
blijkt dat de laatste betalingen worden verwacht in het vijfde jaar na dat van de overeenkomst. Die termijn van vijf jaar verwijst naar artikel 26 van de wet van 22 mei 2003 op de
comptabiliteit van de federale Staat, dat betrekking heeft op de annulering van de vastleggingen. De stukken kunnen na de contractuele termijn slechts worden aanvaard na akkoord
van de minister bevoegd voor de Grote Steden. Het Rekenhof stelt vast dat het probleem
van de achterstand bij de afsluiting niet met de tijd wordt weggewerkt.
De betrokken diensten van de POD zijn in het algemeen van oordeel dat de contractuele
termijnen niet realistisch zijn, gelet op de verschillende administratieve formaliteiten waaraan de uitgaven onderworpen zijn. Dat is in het bijzonder het geval voor de investeringen,
zelfs al worden die uitgaven tijdig vastgelegd in de gemeentebegroting van het jaar van het
programma. Door het gebruik van de bijakten wordt de norm van de jaarlijkse afsluiting,
die nochtans duidelijk in de overeenkomsten wordt vermeld, nog meer gerelativeerd, los
van enige beschouwing of die al dan niet realistisch is.
In oktober 2011 werd aan de lokale programmacoördinatoren een e-mail gericht om hun te
herinneren aan de achterstand en om hun te vragen het nodige te doen om de afrekeningen
sneller in te dienen.
In het kader van de afsluiting van de “contracten duurzame” stad leggen de steden de twee
soorten eindafrekeningen (personeel-werking/investering) en eindverslagen die de overeenkomsten opleggen en die de gemeenteraad moet goedkeuren, niet voor. De POD vraagt
er ook niet om. Ze zenden evenmin de eindafrekeningen toe, die zelfs niet aan de gemeenteraad worden voorgelegd en waaruit de administratie met zekerheid zou kunnen opmaken
dat ze ter vereffening van alle rekeningen worden ingediend en dat het dossier kan worden
afgesloten.
3.4
Boekhoudkundige aspecten
Van bij het opstellen van de “contracten duurzame stad” 2010 vraagt de dienst Begroting
& Logistiek aan de dienst Grootstedenbeleid een aanvullende informatiefiche in te vullen.
Die is nodig om het stuk op te maken dat fungeert als bestelbon en op basis waarvan de
vastlegging wordt genomen. Het stuk moet duidelijk vermelden of een voorschot zal worden betaald, en zo ja voor welk bedrag. Dat voorschot kan echter niet in de SAP-toepassing
worden gevolgd. Het kan enkel op basis van de papieren documenten gebeuren. De opvolging vormt op dit moment echter geen prioriteit voor de dienst Begroting en Logistiek.
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Het Rekenhof heeft talrijke fouten vastgesteld in de datums die werden ingevoerd in het
SAP-boekhoudprogramma 425. De schuldvorderingen worden meestal rechtstreeks aan de
operationele verantwoordelijke binnen de dienst Grootstedenbeleid gericht. Daarom wordt
de datum van ontvangst niet genoteerd. Aangezien de dienst soms vergeet het stuk aan
de dienst Begroting & Logistiek voor te leggen voor preregistratie, beschikt die dienst dus
over geen enkele vaststaande datum voor de registratie van de basisdatum (datum van ontvangst). Vanaf die datum begint de betalingstermijn te lopen.
De schuldvorderingen zijn niet systematisch voor goedkeuring door de ordonnateur ondertekend. Ze dragen steeds een datumstempel die geldt als bewijs voor de tussenkomst van de
vereffenaar, dragen de vermelding van het stuk dat als bestelbon dient en, op één uitzondering na, de vermelding van het registratienummer dat aan de schuldvordering is toegekend.
Ingeval te veel is ontvangen bij de afsluiting, moet een vastgesteld recht in ontvangsten
worden geregistreerd. Ook al is de verjaringstermijn voor terugbetaling van subsidies tien
jaar vanaf het moment waarop de terugbetalingsvoorwaarden vervuld zijn, blijft het toch
noodzakelijk de informatie onmiddellijk aan de dienst Begroting & Logistiek door te spelen
om de boekhouding een getrouw beeld te laten geven van de werkelijke financiële toestand
van de entiteit. In dat opzicht wordt op dit moment een striktere procedure voor de opvolging van de ontvangsten uitgewerkt, die zal worden geconcretiseerd door nauwkeurige en
eenvormige richtlijnen voor alle diensten.

4

Conclusies en aanbevelingen

4.1
Normenkader
De praktijk van de opeenvolgende bijakten heeft geleid tot verwarring tussen één- en meerjarigheid en is niet in overeenstemming met de wet. Daarenboven worden de programma’s
heel laat op het jaar gesloten en loopt de uitvoering ervan veel langer dan het jaar van oorsprong.
Het Rekenhof stelt ook vast dat er geen objectief criterium in de overeenkomsten voorkomt voor de indiening van de afrekeningen. Hetzelfde geldt voor de regularisatie van de
voorschotten die in het kader van de “contracten duurzame stad” 2009 en 2010 werden
toegekend.
Het Rekenhof beveelt aan een normenkader goed te keuren dat duidelijk de door de overeenkomsten gedekte periode vastlegt. Ook zou een aangepast tijdschema moeten worden
vastgelegd dat het mogelijk maakt bij het begin van het jaar te starten en zou een realistische termijn voor afsluiting moeten worden goedgekeurd. Indien in de toekomst nieuwe
voorschotten zouden worden toegekend, moeten bovendien de nadere regels voor de regularisatie ervan in de overeenkomsten worden gepreciseerd.

425 In tien gevallen van de 25 die konden worden geverifieerd, verschilde de datum van het ingevoerde document van
die van de schuldvordering. In twee gevallen dateren de opgegeven factuurdatums van voor de datum van het
controleverslag, terwijl de schuldvordering pas wordt opgesteld na afloop van de controle. In zestien van de 32 gevallen is de basisdatum dezelfde als deze welke als datum voor de schuldvordering werd genomen. In vijf gevallen
werd de vereffeningsdatum in aanmerking genomen.
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4.2
Opvolging van de vereffeningen
De dienst Grootstedenbeleid is de hoofdverantwoordelijke voor het opstellen en opvolgen
van het vereffeningsdossier. Uit de dossiers blijken nochtans slechts weinig materiële sporen die wijzen op de genomen maatregelen en controles. De dienst Grootstedenbeleid zorgt
niet voor een eenvormige opvolging van de toegekende voorschotten.
Uit de verslagen van de financiële controle blijken grote formele maar vooral methodologische verschillen. Soms is moeilijk na te gaan of de uitgaven aan het juiste begrotingsjaar
worden toegerekend. Op operationeel vlak bestaat geen formele controleprocedure voor de
afrekeningen. Bovendien worden de vorderingsstaten niet opgesteld zoals voorgeschreven.
De dienst Grootstedenbeleid, die het vereffeningsdossier samenstelt, zou er meer op moeten toezien dat de vermeldingen op de stukken eenvormig en transparant zijn, en dat bekend is welk personeelslid deze operatie heeft uitgevoerd. Het Rekenhof is van oordeel
dat formele en gedocumenteerde procedures voor de controle van de afrekeningen zouden
moeten worden ontwikkeld om te waarborgen dat de begunstigden van de subsidies gelijk
worden behandeld. De operationele informatie zou meer moeten worden uiteengezet, bijvoorbeeld door een omstandig verslag goed te keuren.
Ongeacht de regels die voor de voorschotten zijn vastgelegd, zou een procedure moeten
worden ingevoerd die een eenvormige opvolging kan waarborgen, eventueel aangevuld met
een specifieke controleprocedure binnen de dienst Begroting &Logistiek.
4.3
Afsluiten van de programma’s
Slechts een minderheid van de “contracten duurzame stad” 2009 is volledig afgesloten, ondanks de contractuele termijnen. De dienst Grootstedenbeleid aanvaardt afrekeningen tot
het einde van het vijfde jaar volgend op het jaar van het contract. De ministeriële toekenningsbesluiten bepalen immers dat de stukken mogen worden voorgelegd na de contractuele termijnen als de minister bevoegd voor de Grote Steden daarmee instemt.
Het Rekenhof stelt in de afgesloten dossiers vast dat de in de overeenkomsten bepaalde
afsluitende documenten ontbreken. De dienst Grootstedenbeleid beslist de dossiers als afgesloten te klasseren na de betrokken stad te hebben geraadpleegd, zonder dat een geformaliseerd document van die raadpleging wordt opgesteld.
Om de looptijd van de programma’s in te korten, beveelt het Rekenhof aan systematisch
herinneringsbrieven aan de steden te sturen. Deze herinneringsbrieven zouden moeten
aandringen op de naleving van de contractueel bepaalde eindafrekening. De procedures
zouden er ook rekening mee moeten houden dat elke afrekening in vertraging de instemming van de minister moet wegdragen.
Aangezien de tot nu toe vastgelegde termijn niet erg realistisch zijn, zouden de betrokken
actoren tot slot moeten overwegen het tijdschema van de nieuwe overeenkomsten zo goed
mogelijk aan de specifieke kenmerken van het grootstedenbeleid aan te passen.
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4.4
Boekhoudkundige aspecten
Heel wat datums in de boekhoudtoepassing SAP van Fedcom (datum van schuldvordering
en datum van ontvangst) zijn fout.
Het Rekenhof is in dat opzicht van oordeel dat de dienst Begroting & Logistiek meer moet
nagaan of de ingevoerde datums juist zijn. Hij moet er ook op toezien dat de nieuwe procedure voor de opvolging van de ontvangsten die wordt uitgewerkt, de dienst Grootstedenbeleid effectief in staat zal stellen meteen elke vaststelling van een aan de Staat verschuldigde
terugbetaling te melden aan de dienst Begroting &Logistiek, zodat ze als vastgesteld recht
in ontvangsten kan worden geboekt.
4.5
Algemene conclusie
Sinds de vorige audit van het Rekenhof in 2007, is het beheer van de programma’s “Grootsteden” positief geëvolueerd doordat de financiële controle werd overgenomen door een
gespecialiseerde dienst die los staat van de dienst Grootstedenbeleid. Deze nieuwe organisatie heeft weliswaar bepaalde aspecten van de procedures uitgeklaard, maar uit andere
aspecten blijkt een verwarrende taakverdeling tussen de diensten en de zwakte van de
interne controle.
Het Rekenhof heeft tot slot een onevenwicht vastgesteld tussen het belang dat wordt gehecht aan de formalisering van de financiële controle en het belang dat naar operationele
aspecten gaat.

5

Antwoord van de minister

De minister bevoegd voor Grote Steden erkent dat het gebruik van bijakten, als gevolg van
beslissingen die de regering heeft genomen in het vooruitzicht van de overdracht van deze
bevoegdheid naar de gedefedereerde entiteiten, geen ideaal kader biedt voor een beleid
voor duurzame steden. Dat maakt het interne beheer van projecten die semester na semester worden verlengd, soms complex. De minister kondigt bovendien aan dat zijn diensten
zich zullen inzetten om de procedures te verbeteren, zoals gevraagd door het Rekenhof. De
verschillende diensten hebben contact opgenomen om o.m. de rolverdeling bij het controleproces uit te klaren.
De minister herinnert er niettemin aan dat de uitvoering van het federaal stedenbeleid
sinds de oprichting bewust werd gericht op de ondersteuning “op maat” voor elke stad, met
inachtneming van de gemeentelijke autonomie. Deze wil tot ondersteuning van de lokale
projecten is een meerwaarde die de partnergemeenten bijzonder appreciëren.
De minister heeft ook enkele opmerkingen en preciseringen bij bepaalde specifieke aspecten van het verslag van het Rekenhof geformuleerd.
Zo is hij van oordeel dat de mogelijkheid om de verantwoordingsstukken van uitgaven na de
termijnen in te dienen, met zijn akkoord, beantwoordt aan de werkelijkheid van de investeringswerkzaamheden. De uitvoering daarvan is meestal over verschillende jaren gespreid.
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Wat het ontbreken van een rechtsgrond voor de annaliteit van de bijakten na 2009 betreft,
benadrukt hij dat het gaat om bijakten bij de oorspronkelijke contracten, voor dezelfde
projecten.
Hij merkt ook op dat op het vlak van de opvolging, de steden geregeld worden bezocht, als
aanvulling op de veelvuldige contacten met de lokale coördinatoren.
Wat de vereffeningen betreft, past de budgettaire verwerking van de voorschotten binnen een ernstig begrotingsbeheer. Ze moet enerzijds rekening houden met het beschikbare
vereffeningskrediet en anderzijds met de specifieke financiële behoeften van de steden. De
minister benadrukt dat, ook al verloopt de goedkeuring van de afrekeningen informeel, de
stad slechts betaald wordt als ze kan bewijzen dat de in het kader van een project geplande
uitgaven correct werden uitgevoerd.
De minister kondigt tot slot aan dat in de aanhef van de bijakten 2012 expliciet wordt gepreciseerd dat de steden slechts één aanvraag voor wijzigingen mogen indienen en enkel in de
periode van 1 januari tot 31 december 2012.

IV

DEEL

Human Resources
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In dit deel onderzoekt het Rekenhof diverse aspecten van het humanresourcesmanagement
van de Staat.
Sinds 2006 verzamelt het Rekenhof elk jaar statistische gegevens over het federaal openbaar
ambt. Hierna worden eerst een aantal basisgegevens voorgesteld over het personeel van de
Staat in 2011. Het Rekenhof gaat ook in op de planning en budgettering van de personeelsbehoeften bij de federale overheidsdiensen, het HR-beheer bij de federale wetenschappelijke
instellingen alsook de veiligheid van de gegevens en de informatiesystemen bij telewerk.
Vervolgens onderzoekt het de evolutie van de overheidspensioenen van 2007 tot 2011 en gaat
het in op een aantal aandachtspunten op dit vlak.

Federaal openbaar ambt in
2011
Personeel van het federaal
openbaar ambt in 2011
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De federale diensten zouden moeten beschikken over één statistische databank die de administratieve en geldelijke toestand van al het personeel dat uit de federale begroting wordt bezoldigd, op een betrouwbare, gedetailleerde en evolutieve wijze weergeeft. Het Rekenhof had deze
aanbeveling al geformuleerd in zijn vorige Boeken426 .
Er zijn synergieën mogelijk tussen de huidige toepassing Pdata en de periodieke inventariseringen in het kader van de monitoring van het personeel opgezet door de omzendbrieven
602 en 602quater.
Het Rekenhof beveelt aan dat de FOD Personeel en Organisatie op basis van de gegevens die
in het kader van die monitoring worden verzameld, een jaarlijks verslag zou publiceren over
de human resources van het federaal openbaar ambt en de evolutie ervan in verhouding tot de
regeringsdoelstellingen.
Het personeel van het federaal administratief openbaar ambt daalt progressief. Van juni
2006 tot juni 2011 is het verminderd met 2,8 %, d.i. een daling met 2.261 personen. Deze daling
treft nochtans niet alle federale diensten op dezelfde manier en het zijn voornamelijk de minst
gekwalificeerde functies die afnemen.

1

Evolutie van de statistische instrumenten

1.1
Van Pdata naar e-HR
De dienst Pdata (FOD Personeel en Organisatie – P&O) moet informatie verzamelen over
het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt. De statistische gegevensbank Pdata 427 kan online worden geraadpleegd (www.pdata.be). Ze vermeldt diverse karakteristieken
van het federaal openbaar ambt.
Het Rekenhof heeft in zijn vorige boeken de zwakke punten van Pdata vastgesteld en verschillende aanbevelingen geformuleerd. De gegevens van Pdata zijn geleidelijk aan nauwkeuriger en kwalitatief beter geworden en worden bevattelijker voorgesteld, maar het programma vertoont nog steeds gebreken. Die gebreken belemmeren de ontwikkeling ervan
en zorgen ervoor dat het programma niet doeltreffend kan worden gebruikt als beheersinstrument (onnauwkeurige afbakening van het federaal openbaar ambt en dus van het toepassingsgebied ervan, een onnauwkeurige nomenclatuur die een kwaliteitsvolle opvolging
verhindert, gebrek aan wettelijke middelen om de administraties te verplichten de gegevens
te verstrekken...) 428.
Pdata blijft een onmisbaar instrument in afwachting dat het eHR-systeem wordt gerealiseerd.

426 Rekenhof, “Federaal openbaar ambt”, 167e Boek, Volume I, p. 564-596, en “ Personeel van het federaal openbaar
ambt in 2010 “, 168e Boek, Volume I, p. 333-357. Te raadplegen op www.rekenhof.be.
427 De toepassing Pdata werd opgericht door koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 en het koninklijk besluit
van 4 oktober 2005 houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141, dat de aard van de in de
databank op te nemen gegevens preciseert.
428 Voor meer details zie Rekenhof, “Personeel van het federaal openbaar ambt in 2010”, 168e Boek, Volume I, p.
333 e.v.
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Het eHR-systeem is bedoeld om geïntegreerde statistieken op te maken met de gegevens
die nodig zijn voor een actief beleid en voor een langetermijnvisie op het humanresourcesbeheer in de federale openbare diensten. Door de versnipperde systemen van de verschillende departementen te vervangen door één systeem dat op één gecentraliseerde gegevensbank van het federaal personeel is gebaseerd, zou de kwaliteit en betrouwbaarheid van de
gegevens moeten worden gewaarborgd, zouden de gegevens geconsolideerd moeten kunnen worden en zouden tot slot de onderhoudskosten die samengaan met de veelheid aan
systemen, moeten kunnen worden gerationaliseerd. Dit systeem werd in 2007 ontworpen
en zou in 2014 voor heel het openbaar ambt operationeel moeten zijn.
De invoering van eHR heeft nochtans vertraging opgelopen en slechts twee van de vijf modules429 zijn gedeeltelijk operationeel in de proef-FOD’s. In juli 2012 heeft de staatssecretaris
voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten laten weten dat hij de
verantwoordelijkheid van eHR van de FOD P&O wil overhevelen naar de FOD Informatieen Communicatietechnologie (Fedict).
In afwachting van de implementatie van deze nieuwe gegevensbank blijft de FOD P&O
verder periodiek de gegevens verzamelen over het federaal openbaar ambt om ze in Pdata
in te voeren.
1.2
Monitoring van het personeel
In 2010 hebben de FOD’s P&O en Budget en Beheerscontrole een nieuw instrument voor
de monitoring van het personeel ingevoerd op basis van de instructies van omzendbrief nr.
602 van 14 april 2010430. Deze eerste omzendbrief werd herhaaldelijk gewijzigd.
Omzendbrief nr. 602ter van 12 februari 2012 somt in een nieuwe bijlage 1 de entiteiten op
die binnen het toepassingsgebied van de monitoring vallen. Deze exhaustieve en evolutieve
lijst dekt een andere perimeter dan degene die bepaalt welke gegevens in Pdata moeten
worden opgenomen. In de zin van de omzendbrief omvat het federaal openbaar ambt alle
instellingen die in Pdata geïnventariseerd worden, maar ook andere instellingen die in de
algemene uitgavenbegroting worden vermeld, zonder dat altijd duidelijk kan worden aangetoond welk criterium doorslaggevend is om een entiteit al dan niet in aanmerking te
nemen.
De informatie die op basis van de omzendbrief wordt vergaard, is bovendien beperkt tot de
schommelingen van de personeelsaantallen in begrotingstermen (VTE) berekend op basis
van de betaalde wedden en tot de evolutie van de personeelskosten.
1.3
Verschillende invalshoeken
Doordat de omzendbrief op de begroting gericht is, is het moeilijk de personeelsaantallen
te vergelijken met gegevens de in Pdata.
Via statistieken van Pdata kunnen de gegevens immers worden geraadpleegd vanuit twee
niet-budgettaire invalshoeken: het personeelsaantal uitgedrukt in aantal personen, op basis van de juridische band tussen een personeelslid en zijn openbare werkgever (statuut of

429 Basisadministratie en tijdsbeheer. De andere drie zijn : loonberekening, personeelsplan en kostenplanning, HRM.
430 Rekenhof, “Personeel van het federaal openbaar ambt in 2010 “, 168e Boek, Volume I, p. 335 e.v.
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arbeidsovereenkomst), ongeacht of het personeelslid al dan niet effectief diensten presteert
en al dan niet bezoldigd wordt (fysieke persoon), en het personeelsaantal uitgedrukt in
“voltijdse equivalenten” (VTE), op basis van het activiteitspercentage van dat personeelslid,
om te komen tot de effectief gepresteerde diensten. Pdata berekent de VTE op basis van het
activiteitspercentage van elk personeelslid in zijn dienst. VTE geeft de effectieve werktijd
van elk personeelslid aan.
Zo bestaan er twee logica’s naargelang van wat er met de gegevens wordt gedaan. De budgettaire logica legt de link met de kostenevolutie en neemt enkel de personen in aanmerking van wie de bezoldiging verder door de begroting wordt betaald (dat is de logica van de
omzendbrieven 602 e.v.). Daarnaast is er de logica van beschikbaarheid van human resources ten dienste van de federale Staat, die veeleer focust op het effectief gerealiseerde werk
(dat is de logica Pdata) 431.
1.4
Naar een rationalisering van de instrumenten
Het Rekenhof had in zijn 168e Boek 432 vastgesteld dat synergieën mogelijk waren tussen
Pdata en dit monitoringinstrument. Het zijn immers twee complementaire gegevensbronnen die gedeeltelijk dezelfde materie dekken. Het beval aan de wetgeving aan te passen om
een eenvormige presentatie van het federaal openbaar ambt in ruime zin uit te werken en
somde verschillende mogelijkheden op om tot rationalisering te komen:
•
•
•
•
•

de datums van de inventarisering uniformiseren om een beter dynamisch beeld van de
personeelstoestand te krijgen;
de parameters op basis waarvan een instelling in de perimeter van het federaal openbaar ambt in ruime zin wordt opgenomen, eenvormig definiëren;
de termen en de juridische begrippen die ten grondslag liggen aan de verschillende rubrieken om het personeel te structureren, nauwkeurig en eenvormig definiëren;
ervoor zorgen dat alle werkgevers de begrippen hetzelfde interpreteren en dat de overgezonden gegevens volledig zijn;
voorzien in een middel om dwang uit te oefenen ten aanzien van diensten en instellingen die niet willen meewerken of te laat zijn.

Omzendbrief nr. 602quater van 20 juli 2012 heeft wijzigingen ingevoerd die in de zin van
de gewenste rationalisering gaan433. De wijzigingen moeten progressief worden uitgevoerd
tussen september en december 2012. De volgende elementen zullen veranderen:
•
•
•

De FOD P&O staat in voor de coördinatie van de monitoring van het federaal openbaar
ambt in plaats van de FOD B&B.
Er wordt maandelijks in plaats van zesmaandelijks gerapporteerd.
De gegevens zullen elektronisch worden uitgewisseld op basis van de richtlijnen die de
FOD P&O zullen worden meegedeeld.

431 Iemand die bijvoorbeeld een juridische band met zijn werkgever behoudt, kan in disponibiliteit worden gesteld en
niet effectief meer werken (0 VTE) terwijl hij toch een deel van zijn wedde blijft ontvangen (0,60 VTE).
432 Ibid., p. 337.
433 De rol van deze monitoring in de planning van personeelsbehoeften komt aan bod in punt 9 van het artikel “ Planning en budgettering van de personeelsbehoeften van de federale overheidsdiensten” hierna.
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•

Als de entiteit de gevraagde gegevens niet binnen de termijnen overzendt, brengt de
FOD P&O de verantwoordelijke minister op de hoogte en wordt indien nodig een verslag
aan de Ministerraad gericht.

Het Rekenhof is van oordeel dat men door de effectieve invoering van deze procedure in de
toekomst over de gegevens moet kunnen beschikken die onontbeerlijk zijn voor de monitoring van het personeel en van de personeelskredieten.
Om ervoor te zorgen dat er exhaustieve informatie over het personeelsbestand van het
federaal openbaar ambt te verstrekken, beveelt het Rekenhof echter aan dat de FOD P&O
op basis van die gegevens een jaarverslag zou publiceren over de human resources van het
federaal openbaar ambt en de evolutie ervan in verhouding tot de regeringsdoelstellingen.
Het beveelt ook aan daartoe de begrippen (fysieke persoon, voltijds equivalent...) en de onderliggende juridische concepten nauwkeurig te definiëren. Om kwaliteitsvolle gegevens te
waarborgen, beveelt het Rekenhof de FOD P&O aan na te gaan dat de openbare werkgevers
die begrippen in hun maandelijkse aangiften goed in acht nemen.

2

Evolutie in 2011 van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt

De evolutie van het federaal openbaar ambt vertaalt belangrijke politieke items: het aantal personen in dienst en het percentage gepensioneerde personeelsleden dat vervangen
wordt, de verschuivingen tussen niveaus, het aandeel contractuele personeelsleden, het
belang van deeltijds werk, de aanwezigheid van vrouwen en de vergrijzing van het personeelsbestand.
2.1
Door het Rekenhof gebruikte gegevens
Zoals elk jaar analyseert het Rekenhof de structuur en de evolutie van het personeelsbestand van de federale overheid op basis van de reglementering en de officiële documenten
die nuttige gegevens groeperen, aangezien een wettelijke definitie van de perimeter van het
federaal openbaar ambt in ruime zin ontbreekt 434. Het Rekenhof baseert zich op de door
Pdata vastgelegde verdelingscriteria om het personeel van het federaal openbaar ambt te
analyseren. De gegevensbank verstrekt echter geen gegevens voor het volgende personeel:

434 Er wordt aan herinnerd dat koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 dat aan de grondslag ligt van de oprichting van Pdata een opsomming geeft van de instellingen die binnen zijn toepassingsgebied vallen (de administraties en andere diensten van de Staat, met inbegrip van de krijgsmacht, de magistratuur en de diensten die behoren
tot de rechterlijke macht, de Raad van State, de ION’s onderworpen aan het gezag, de controle en het toezicht
van de Staat, de diensten van de buitenlandse betrekkingen en de erediensten). De wet van 22 juli 1993 bakent
het administratief federaal openbaar ambt af, waarvan de perimeter echter niet volledig samenvalt met die van
koninklijk besluit nr. 141 (ze vermeldt niet alle ION’s maar wel de OISZ die niet worden beoogd door dit besluit). De
omzendbrieven nr. 602 en 602ter gaan ervan uit dat het openbaar ambt in ruime zin bestaat uit al het personeel dat
rechtstreeks of onrechtstreeks door de Staat wordt bezoldigd. Ze geven geen opsomming van de entiteiten maar
delen ze in op basis van hun boekhoudkundige afhankelijkheid ten aanzien van de begroting van het ministerieel
departement en van de instelling die het personeel uitbetaalt. De aldus opgestelde lijst blijft aan veranderingen
onderhevig.
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•

•
•

•
•

•
•

•

voor de FOD Buitenlandse Zaken: het personeel van de buitendiensten dat ter plaatse is
aangeworven (op 31 december 2011 ging het om 1.326 lokale contractuelen die ter plaatse
waren aangeworven);
voor de FOD Financiën: de Deposito- en Consignatiekas, de Nationale Kas voor Rampenschade en het Muntfonds;
voor de FOD Justitie: de restaurants en refters, en wat de jeugdbescherming betreft, het
personeel dat instaat voor de financiering van de ouderstages en de bemiddeling bij de
parketten;
voor de FOD Binnenlandse Zaken: de restaurants en refters en de Koninklijke School
van de Civiele Bescherming;
voor de POD Wetenschapsbeleid: de dienst voor wetenschappelijke en technische informatie, het Belgisch nationaal onderzoeksnetwerk Belnet en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA);
voor de FOD Mobiliteit en Vervoer: de vaste cel belast met het beheer van de organieke
formatie die los staat van de FOD Mobiliteit;
het personeel van de volgende openbare instellingen: het Participatiefonds (FOD Werkgelegenheid), het Bureau voor Normalisatie (FOD Economie), het Zilverfonds (FOD Financiën), het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg (FOD
Kanselarij van de Eerste Minister), het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (FOD Justitie);
het personeel van de volgende wetenschappelijke en culturele instellingen: de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen en de bibliotheek van het Koninklijk
Muziekconservatorium.

De gegevens van Pdata blijven onvolledig maar kunnen wel worden vergeleken met de cijfers van voorgaande jaren, die dezelfde tekortkomingen vertonen.
Als de gegevens van Pdata te elementair waren, heeft het Rekenhof aanvullende inlichtingen aan de administraties gevraagd. Dat gebeurde voor Defensie, de Federale Politie en de
FOD Buitenlandse Zaken. De cijfers in verband met de erediensten werden aan de FOD
Justitie gevraagd omdat ze niet in Pdata zijn opgenomen.
De volgende cijfers hebben hoofdzakelijk betrekking op de evolutie van het personeelsbestand in 2011 ten opzichte van 2010, en in bepaalde gevallen ten opzichte van 2006.
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2.2
Federaal openbaar ambt in ruime zin in 2011
In 2011 telde het federaal openbaar ambt in ruime zin ongeveer 144.118 fysieke personen
(tegenover 149.078 in 2010 en 153.298 in 2009).
Tabel 1 – Spreiding van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt in 2011
Federaal openbaar ambt in ruime zin

Fysieke
personen

Federaal administatief openbaar ambt (openbare diensten, ION’s, OISZ en
wetenschappelijke instellingen)

81.281

Militair personeel van Defensie (op 1 januari 2012)

32.182

Federale Politie (gegevens van juni 2011)

13.756

Griffies en parket

9.195

Vertegenwoodigers van de erediensten en van de vrijzinnigheid (1 januari 2012)

3.141

Magistratuur

2.611

Buitendiensten van de FOD Buitenlandse Zaken (31 december 2011)

1.326

Raad van State
Inspectie van Financiën
Totaal

556
70
144.118

Bron: Pdata op 30 juni 2011 en administraties
2.3

Federaal administratief openbaar ambt in 2011

2.3.1 Samenstelling
Het personeelsbestand van het federaal administratief openbaar ambt uitgedrukt in fysieke
personen (81.281 op 30 juni 2011) omvat alle personeelsleden die op grond van een statuut of
een arbeidsovereenkomst een juridische band bewaren met hun werkgever, ongeacht of ze
al dan niet worden bezoldigd. Het omvat dus ook de personeelsleden die in non-activiteit,
disponibiliteit, verlof of opdracht zijn.
Van die 81.281 fysieke personen zijn 73,3 % personeelsleden van de FOD’s en POD’s. De
resterende 26,7 % zijn gespreid over de wetenschappelijke instellingen (3,9 %), de ION’s
(5,4 %) en de OISZ (17,4 %).
2.3.1.1 Gemiddelde activiteitspercentage per personeelslid
Uit de gegevens van Pdata kan het gemiddelde activiteitspercentage per personeelslid uitgedrukt in voltijds equivalent 435 worden afgeleid. Het gemiddelde percentage wordt berekend op basis van het activiteitspercentage van elk van de personeelsleden gedurende de
periode van 1 januari tot 30 juni 2011.
Van de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt werkt 62 % voltijds
(50.521 personen), 32 % deeltijds (26.397) en 5 % niet (4.363). Het gemiddelde activiteitspercentage is ongeveer 87 %. Het deeltijds personeel heeft een gemiddeld activiteitspercentage
van 59 %.

435 Niet te verwarren met het begrip VTE vermeld in de begrotingsdocumenten en dat overeenstemt met de effectief
uitbetaalde wedden (cf. 1.2).
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Het gemiddelde activiteitspercentage wordt voornamelijk beïnvloed door de verminderde
activiteit als gevolg van verminderde prestaties (9.304 personen) en van de vrijwillige vierdagenwerkweek (10.642), de gedeeltelijke (4.173) of volledige (1.142) loopbaanonderbreking
en de halftijdse vervroegde uittreding (2.021). Naast die verminderde activiteit komen andere vormen van verlof : politiek verlof (54), syndicaal verlof (30), verlof voorafgaand aan de
pensionering (266), bevallings- en ouderschapsverlof (179), alsook de afwezigheden wegens
persoonlijke of familiale redenen (253), de afwezigheden wegens langdurige ziekte (575),
de opdrachten (616), de terbeschikkingstelling wegens ziekte (377) en de andere gevallen
(1.128).
Voornamelijk vrouwen werken deeltijds (48 % tegenover 27 % van de mannen).
Het activiteitspercentage daalt met de leeftijd: 52 % van de personeelsleden van 51 jaar en
ouder hebben een deeltijdse activiteit, tegenover 38 % van de personeelsleden tussen 36 en
50 jaar, en 24 % van de personeelsleden van 35 jaar en jonger.
In het algemeen neemt het activiteitspercentage van het federaal administratief openbaar
ambt veeleer af sinds 2006, ongetwijfeld ten dele wegens de vervrouwelijking en de veroudering van het personeelsbestand. Het percentage is nochtans lichtjes gestegen in 2011.
2.3.1.2 Spreiding per niveau
Via de spreiding per niveau kan de kwalificatiegraad worden gemeten op basis van de vereiste opleidings- en competentieniveaus.
De staf- en managementfuncties vergen grote autonomie en behelzen aanzienlijke verantwoordelijkheden. Ze worden uitgeoefend in een tijdelijk mandaat van zes jaar. Op
30 juni 2011 waren er in het federaal administratief openbaar ambt 160 managers met een
mandaat (tegenover 165 in 2010 en 150 in 2009).
Voor het overige worden vier functieniveaus onderscheiden:
•
•
•
•

niveau A voor studie-, coördinatie- en conceptietaken en het voorbereiden van reglementaire teksten (universitair diploma vereist);
niveau B voor specialisatietaken (graduaatniveau vereist);
niveau C voor logistieke taken of eenvoudige controletaken (niveau hoger secundair onderwijs vereist);
niveau D voor eenvoudige taken (geen enkel diploma vereist).

Voor het gehele federaal administratief openbaar ambt vertegenwoordigen de personeelsleden van de niveaus C en D 57 % van het personeelsbestand op 30 juni 2011 (tegenover 58 %
in 2010). Dat percentage ligt hoger in de OISZ (65 %) dan bij de federale openbare diensten
(56 %). De personeelsleden van de niveaus A en B vertegenwoordigen de meerderheid in de
wetenschappelijke instellingen (53 %) en in de ION’s (55 %).
In juni 2011 was het contractueel personeel goed voor 24 % van de betrekkingen bij het
federaal administratief openbaar ambt (tegenover 25 % in 2010). De niveaus C en D vertegenwoordigden 72 % van alle contractuelen.
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Tabel 2 – Spreiding van de statutairen en de contractuelen per niveau in 2011
Niveau A
Statutairen
Contractuelen
Totaal

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Totaal

15.800

13.954

25.031

7.309

62.094

85 %

87 %

82 %

46 %

76 %

2.863

2.005

5.670

8.649

19.187

15 %

13 %

18 %

54 %

24 %

18.663

15.959

30.701

15.958

81.281

Bron: Pdata op 30 juni 2011
2.3.1.3 Verdeling volgens geslacht
Het aantal vrouwen in het federaal administratief openbaar ambt blijft stabiel met 53 % van
het personeelsbestand op 30 juni 2011. Vrouwen vertegenwoordigen 42 % op niveau A. Op
30 juni 2011 bekleedden ze 28 van de 160 managersposten (17,5 %).
Tabel 3 – Verdeling mannen-vrouwen per niveau in 2011
Niveau A
Mannen
Vrouwen
Totaal

Niveau B

Niveau C

Niveau D

Totaal

10.859

7.898

14.252

5.484

38.493

58 %

49 %

46 %

34 %

47 %

7.804

8.061

16.449

10.474

42.788

42 %

51 %

54 %

66 %

53 %

18.663

15.959

30.701

15.958

81.281

Bron: Pdata op 30 juni 2011
2.3.2 Algemeen beleid van personeelsvermindering
Al verschillende jaren voert de regering een beleid om het personeel bij het federaal administratief openbaar ambt te verminderen door de gepensioneerde personeelsleden selectief
te vervangen436.
Ten opzichte van 2006 is het personeelsbestand van het federaal administratief openbaar
ambt (uitgedrukt in fysieke personen) in 2011 verminderd met 2,8 %, d.i. een vermindering
met 2.261 personen.
Deze vermindering is minder uitgesproken bij de statutaire betrekkingen (-496 betrekkingen) dan bij de contractuele (-1.765 betrekkingen). Ze ging bovendien gepaard met een
verandering in het relatieve belang van de niveaus bij het statutair personeel: het aantal
betrekkingen van niveau C en D daalde in die periode met 3.170 eenheden terwijl dat van
de niveaus A en B omgekeerd evolueerde (+2.674).
In de volgende tabellen wordt de evolutie van het personeelsbestand weergegeven op basis
van de juridische aard van de tewerkstelling (statuut/arbeidsovereenkomst) en per groep

436 De aspecten van het selectieve vervangingsbeleid die te maken hebben met de planning van personeelsbehoeften
worden verderop behandeld in punt 10 van het artikel “Planning van de personeelsbehoeften bij de federale overheidsdiensten”.
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werkgevers (de categorie “Andere FOD’s” vermeldt de federale overheidsdiensten die minder dan 2.000 personen in dienst hadden in 2009).
Ten opzichte van 2010 is het personeelsbestand 2011 van het federaal administratief openbaar ambt verminderd met 1.843 fysieke personen (-2,2 %).
Het personeelsbestand van niveau A daalt met 0,3 %, omdat de stijging van de statutaire
personeelsleden (+181) lager ligt dan de daling van de contractuele (-240).
Het personeelsbestand van niveau B stijgt met 53 eenheden (+0,33 % ten opzichte van 2010).
Deze toename is toe te schrijven aan de stijging van de statutaire personeelsleden (+237) die
hoger ligt dan de vermindering van de contractuele (-184).
Op niveau C daalt het contractuele personeel (-598) en die daling wordt niet gecompenseerd door de stijging van het aantal statutairen (+371). Niveau C krimpt met 0,8 % ten
opzichte van 2010.
Het personeelsbestand van niveau D daalt sterk, zowel voor de statutairen (-962) als voor
de contractuelen (-648). Het vermindert met 9,2 % ten opzichte van 2010.

10.670

3.607

1.889

1.716

1.309

4.926

3.173

9.797

1.487

FOD Justitie

FOD Binnenlandse
Zaken

FOD Economie

Defensie
(burgerpersoneel)

FOD Buitenlandse
Zaken

Andere FOD’s

ION’s

OISZ

Wetenschappelijke
instellingen

Bron: Pdata

62.267

23.693

FOD Financiën

Totaal

47.810

FOD’s

2010

62.094

1.459

10.227

3.153

5.044

1.276

1.633

1.801

3.634

10.983

22.884

47.255

2011

594

1.683

1.095

1.980

870

348

682

987

1.046

6.334

12.247

2010

-0,3 % 15.619

-1,9 %

4,4 %

-0,6 %

2,4 %

-2,5 %

-4,8 %

-4,7 %

0,7 %

2,9 %

-3,4 %

-1,1 %

%

Totaal aantal statutairen

15.800

580

1.751

1.092

2.086

872

347

666

1.017

1.064

6.331

12.377

2011

Niveau A
2010

277

1.353

882

1.199

55

252

285

213

1.346

7.855

293

1.622

934

1.255

65

272

277

266

1.375

7.595

11.105

2011

1,2 % 13.717 13.954

-2,4 %

4,0 %

-0,3 %

5,4 %

0,2 %

-0,3 %

-2,3 %

3,0 %

1,7 %

0,0 %

1,1 % 11.205

%

Niveau B

1,7 %

5,8 %

19,9 %

5,9 %

4,7 %

18,2 %

7,9 %

-2,8 %

24,9 %

2,2 %

-3,3 %

-0,9 %

%

24.660

461

5.168

771

1.155

259

396

508

1.305

7.821

6.816

18.260

2010

25.031

441

5.612

780

1.175

224

345

479

1.283

8.181

6.511

18.198

2011

Niveau C

Tabel 4 – E
 volutie 2010-2011 van de statutairen van het federaal administratief openbaar ambt per niveau (in aantal personen)

1,5 %

-4,3 %

8,6 %

1,2 %

1,7 %

-13,5 %

-12,9 %

-5,7 %

-1,7 %

4,6 %

-4,5 %

-0,3 %

%

8.271

155

1.593

425

592

125

720

414

1.102

457

2.688

6.098

2010

7.309

145

1.242

347

534

115

669

379

1.068

363

2.447

5.575

2011

Niveau D

-11,6 %

-6,5 %

-22,0 %

-18,4 %

-9,8 %

-8,0 %

-7,1 %

-8,5 %

-3,1 %

-20,6 %

-9,0 %

-8,6 %

%
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4.486

1.886

OISZ

Wetenschappelijke
instellingen

Bron: Pdata

20.857

1.344

ION’s

Totaal

1.801

716

FOD Buitenlandse
Zaken

Andere FOD’s

459

Defensie
(burgerpersoneel)

1.659

FOD Binnenlandse
Zaken

667

2.002

FOD Justitie

FOD Economie

5.837

13.141

FOD Financiën

FOD’s

2010

19.187

1.742

3.891

1.252

1.635

635

452

653

1.673

1.907

5.347

12.302

2011

-8,0 %

-7,6 %

-13,3 %

-6,8 %

-9,2 %

-11,3 %

-1,5 %

-2,1 %

0,8 %

-4,7 %

-8,4 %

-6,4 %

%

Totaal contractuelen

3.103

675

240

213

524

210

101

149

449

248

294

1.975

2010

2.863

643

213

208

462

165

98

154

502

221

197

1.799

2011

Niveau A

-7,7 %

-4,7 %

-11,3 %

-2,3 %

-11,8 %

-21,4 %

-3,0 %

3,4 %

11,8 %

-10,9 %

-33,0 %

-8,9 %

%

2.189

177

680

202

177

86

29

66

127

287

358

1.130

2010

2.005

186

556

176

162

76

28

66

117

303

335

1.087

2011

Niveau B

-8,4 %

5,1 %

-18,2 %

-12,9 %

-8,5 %

-11,6 %

-3,4 %

0,0 %

-7,9 %

5,6 %

-6,4 %

-3,8 %

%

6.268

271

2.223

469

458

227

65

213

515

553

1.274

3.305

2010

5.670

250

1.848

416

399

214

64

202

497

551

1.229

3.156

2011

Niveau C

-9,5 %

-7,7 %

-16,9 %

-11,3 %

-12,9 %

-5,7 %

-1,5 %

-5,2 %

-3,5 %

-0,4 %

-3,5 %

-4,5 %

%

9.297

763

1.343

460

642

193

264

239

568

914

3.911

6.731

2010

Tabel 5 – Evolutie 2010-2011 van de contractuele personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt per niveau (in aantal personen)

8.649

663

1.274

452

612

180

262

231

557

832

3.586

6.260

2011

Niveau D

-7,0 %

-13,1 %

-5,1 %

-1,7 %

-4,7 %

-6,7 %

-0,8 %

-3,3 %

-1,9 %

-9,0 %

-8,3 %

-7,0 %

%
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Het was in het federaal administratief openbaar ambt de bedoeling nagenoeg alle personeelsleden van de niveaus A en B die met pensioen gaan, te vervangen437. Voor niveau C
zou één derde van de gepensioneerden vervangen worden en voor niveau D één vierde. Van
het totaal van 4.591 personeelsleden438 die in 2011 zijn vertrokken, zijn er 2.257 (49 %) met
pensioen gegaan.
De onderstaande grafiek toont aan dat de vervanging van de personeelsleden van niveau D
ongeveer beantwoordt aan de regeringsdoelstelling. Dat is niet geval voor de personeelsleden van de andere niveaus. In niveau A zijn meer personeelsleden in dienst genomen dan er
vertrokken zijn, voor niveau B hebben de indienstnemingen slechts 72 % van de uitstroom
gecompenseerd en voor niveau C waren de indienstnemingen goed voor meer dan 84 % van
de uitstroom, en niet voor één derde zoals aangekondigd.
Grafiek 1 – Vergelijking indienstnemingen-uitstroom in 2011 per niveau
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Bron: nota van de FOD P&O over de evolutie van het aantal ambtenaren in de federale administratie in
2011
2.3.3 Evolutie van het contractueel personeel van het federaal administratief openbaar ambt
Het contractueel personeel is in 2011 ten opzichte van 2010 voor het federaal administratief
openbaar ambt in zijn geheel met 8 % gedaald. De progressieve vermindering van het aandeel contractuelen in heel het personeelsbestand (24 % van het personeelsbestand, tegenover 25 % in 2010) weerspiegelt de wil van de regering om voorrang te geven aan statutaire
tewerkstelling en om de aanwezige contractuele personeelsleden makkelijker toegang te
verlenen tot een statutaire betrekking, met inachtneming van de regels en procedures, door
het regelmatig organiseren van selecties439.

437 Fedra, interview met minister Inge Vervotte, oktober 2008.
438 Pdata : voornaamste statistische indicatoren op 1 januari 2012.
439 Parl. St. Kamer, 21 december 2011, DOC 53 1964/013, Beleidsnota van Ambtenarenzaken, p. 3.
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Er wordt aan herinnerd dat een contractuele indienstneming voor het federaal administratief openbaar ambt maar is toegelaten in beperkte gevallen, namelijk om:
•

•
•
•

tegemoet te komen aan uitzonderlijke en tijdelijke behoeften aan personeel (om acties
uit te voeren die in de tijd beperkt zijn of om het hoofd te bieden aan een buitengewone
toename van het werkvolume);
personeelsleden te vervangen die volledig of gedeeltelijk afwezig zijn;
ondersteunende of specifieke taken uit te voeren;
te voorzien in de uitvoering van taken die een bijzondere kennis of een ruime ervaring
van hoog niveau vereisen die beide vereist zijn voor de uit te voeren taken (hetzelfde
geldt voor taken die permanente opdrachten betreffen).

De instellingen die niet tot de federale administratieve overheid behoren, hebben de mogelijkheid om, met toepassing van hun organieke wet, contractueel personeel in dienst te
nemen.
In 2004 heeft de federale overheid zich ertoe verbonden progressief een kadaster van het
contractueel personeel van het federaal administratief openbaar ambt op te stellen om een
betrouwbaar en zo volledig mogelijk beeld van de toestand te geven. Sinds 2007 worden de
gegevens in dat kadaster geactualiseerd door Pdata. De verschillende categorieën contractuelen kunnen eruit afgeleid worden.
Tabel 6 – Verdeling van de contractuele personeelsleden bij het federaal administratief openbaar
ambt op basis van de motivering van hun aanwerving en evolutie 2010-2011 (in aantal personen)
Categorieën

2011
aantal

2010-2011
%

Evolutie(+/-)

Uitzonderlijke en tijdelijke behoeften

3.620

18,9 %

-188

Ondersteunende en specifieke taken

3.260

17 %

+140

Vervangingen

5.131

26,7 %

-380

Schoonmaak of refters

4.217

22 %

-508

73

0,4 %

-16

Onvoldoende geslaagden bij Selor

169

0,9 %

-58

Enig statuut

147

0,8 %

-103

Contractueel voor onderzoeksprogramma
(wetenschappelijke instellingen)

884

4,6 %

-63

Jonge stagiairs en eerste beroepservaring

120

0,6 %

+50

Rosetta

517

2,7 %

-115

36

0,2 %

-2

Andere

1.013

5,2 %

-421

Totaal

19.187

100 %

-1.670

Deskundige

In uitvoering van de beheersovereenkomst
(OISZ)

Bron: Pdata op 30 juni 2011
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Alle categorieën contractueel personeel nemen af in vergelijking met 2010, met uitzondering van de ondersteunende en specifieke taken (+4 %) en de jonge stagiairs en eerste beroepservaring (+42 %).
De contractuelen in dienst bij het federaal administratief openbaar ambt zijn voornamelijk
arbeiders (87 % tegenover 13 % bedienden).
In 2011 vermelden de statistieken van Pdata 66 % arbeidsovereenkomsten van onbepaalde
duur (12.612) en 26 % van bepaalde duur (5.046). Daarin zijn de vervangingscontracten begrepen, maar ze worden niet meer als zodanig geïdentificeerd. De resterende 8 % konden
niet worden geclassificeerd (1.529).
De tewerkstellingsduur van contractuele personeelsleden is voor verschillende categorieën
contractuelen een goede indicator van de naleving van hun aanwervingsvoorwaarden. Niet
alle contractuelen worden nochtans in dienst genomen om tijdelijke taken te vervullen.
Het personeel dat in dienst wordt genomen voor ondersteunende en specifieke taken (ongeveer 17 % van de contractuelen) is op vaste of nagenoeg vaste basis aangenomen. Op
30 juni 2011 is het aandeel contractuelen dat sinds minder dan twee jaar in dienst genomen
is, gestegen (14.920 personen, d.i. 78 % van de contractuelen) en is het aandeel contractuelen dat sinds meer dan tien jaar in dienst is, gedaald ten opzichte van 2010 (2.920 personen,
zijnde 15 % van de contractuelen).
In 2011 stijgt het percentage contractuele tewerkstelling echter bij betrekkingen die normaal voor statutairen zijn voorbehouden. 86 % van de contractuelen wordt in dienst genomen om een vaste opdracht te vervullen die normaal door een statutair zou moeten worden
vervuld. Ze vertegenwoordigden 77 % van de contractuelen in 2010440.
2.4
Rubriek “Andere diensten”
De rubriek “Andere diensten” van Pdata bevat gegevens over de instellingen van het openbaar ambt in ruime zin die spontaan hun gegevens aan P&O doorsturen om Pdata te voeden
(ze behoren niet tot het toepassingsgebied van de wet van 22 juli 1993). Deze instellingen
(cf. tabel 7) vallen niet allemaal ten laste van de federale begroting.
De bijzondere statuten van bepaalde instellingen maken het mogelijk heel wat contractuelen in dienst te nemen.
Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, waarvan het personeel nagenoeg uitsluitend uit contractuelen bestaat, ziet zijn personeelsbestand met 12 % stijgen ten
opzichte van 2010. Het Agentschap verklaart die stijging door de opening van twee nieuwe
opvangcentra en door de nodige omkadering voor het groeiende aantal opvangplaatsen 441.

440 Pdata op 30 juni 2011 ; verdeling van de contractuelen volgens opdracht en niveau.
441 Fedasil, Jaarverslagen 2010 en 2011.
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Tabel 7 – Evolutie 2010-2011 van het personeelsbestand van de “Andere instellingen” (fysieke personen)
2011
Instellingen

2010-2011

Contractuelen
Statutairen

aantal

aandeel

Totaal
personeels- Evolutie(+/-)
bestand

Federaal Agentschap voor
de Opvang van Asielzoekers

2

1.247

100 %

1.249

+12 %

Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle

0

135

100 %

135

+3 %

Nationale Arbeidsraad

34

8

19 %

42

-2 %

Federaal Kenniscentrum
voor de Gezondheidszorg

14

40

74 %

54

-4 %

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

12

3

20 %

15

-6 %

Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven

37

23

38 %

60

-8 %

Bron: Pdata op 30 juni 2011
2.5
Erediensten en vrijzinnigheid
Bij de katholieke eredienst zijn er meer voltijdse equivalenten dan fysieke personen. Die
stijging is het gevolg van een informeel akkoord dat het Bestuur van de Erediensten en de
kerkelijke autoriteiten met elkaar hebben gesloten. Daardoor mogen de priesters diverse
taken cumuleren, met dien verstande echter dat de gecumuleerde bezoldiging beperkt blijft
tot 150 %. De katholieke eredienst vertegenwoordigt 81 % van het personeelsbestand van de
bedienaars van de erediensten.
Tabel 8 – Evolutie 2010-2011 van het personeelsbestand van de bedienaren van de erediensten (voltijdse equivalenten (VTE) en natuurlijke personen (NP))
Bestuur van
de erediensten

2010

2011

VTE

NP

VTE

Evolutie 2010-2011 in %
NP

VTE

NP

Katholiek

3.272,50

2.709,00

3.093,50

2.554,00

-5,5 %

-5,7 %

Vrijzinnig

295,35

300,00

323,50

329,00

+9,5 %

+9,7 %

Protestant

116,50

117,00

120,00

121,00

+3,0 %

+3,4 %

Orthodox

49,00

49,00

48,00

49,00

-2,0 %

0,0 %

Islamitisch

19,00

19,00

38,00

38,00

+100,0 %

+100,0 %

Israëlitisch

31,00

34,00

33,00

35,00

+6,5 %

+2,9 %

Anglicaans

14,00

13,00

16,50

15,00

+17,9 %

+15,4 %

3.797,35

3.241,00

3.672,50

3.141,00

-3,3 %

-3,1 %

Totaal

Bron: FOD Justitie op 1 januari 2012
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2.6
Federale Politie
In juni 2011 had de Federale Politie 13.756 personeelsleden in dienst, van wie 9.901 leden
van het operationeel kader (72 %) en 3.855 leden van het administratief en logistiek kader
(Calog) (28 %).
2.6.1 Operationeel kader
Het operationeel kader bestaat uit de betrekkingen van politieambtenaren die bevoegd zijn
voor gerechtelijke en administratieve politietaken. Het omvat ook politiemensen die geen
echte politieagenten zijn maar slechts een beperkte politionele bevoegdheid hebben.
Tabel 9 – Evolutie 2010-2011 van het operationeel personeel van de Federale Politie (fysieke p ersonen)
Categorie volgens graad

2010

Hoofdcommissaris

2011

Evolutie 2010-2011

313

293

-20

Commissaris

1.663

1.807

+144

Hoofdinspecteur

3.334

3.129

-205

Inspecteur

4.701

4.630

-71

48

42

-6

10.059

9.901

-158

Politieagent
Totaal

Bron: ondersteunende dienst van de politiebeleid van de Federale Politie (juni 2009, 2010, 2011)
2.6.2 Logistiek en administratief kader van de Federale Politie (Calog)
Het personeel van het administratief en logistiek kader vervult ondersteunende taken voor
de politieopdracht. Het bestaat uit statutair en contractueel personeel.
Tabel 10 – E
 volutie 2010-2011 van het statutair en contractueel Calogpersoneel (per niveau, fysieke
personen)
Statutairen
Niveaus

2010

2011

Contractuelen

Evolutie
20102011 (+/-)

2010

Totaal

2011

Evolutie
20102011 (+/-)

2010

2011

Evolutie
20102011 (+/-)

A

533

578

+45

71

53

-18

604

631

+27

B

717

776

+59

37

36

-1

754

812

+58

C

1.057

1.099

+42

61

48

-13

1.118

1.147

+29

D

635

606

-29

683

659

-24

1.318

1.265

-53

2.942

3.059

117

852

796

-56

3.794

3.855

-61

Totaal

Bron: ondersteunende dienst van het politiebeleid van de Federale Politie (juni 2010 en 2011)
Het personeelsbestand van het logistiek en administratief kader kent een evolutie die vergelijkbaar is met die van het federaal openbaar ambt. Enerzijds daalt het aantal personeelsleden van niveau D terwijl de andere niveaus stijgen, voornamelijk de niveaus A en
B. Anderzijds daalt het aantal contractuele personeelsleden en stijgt het aantal statutaire
personeelsleden (op nagenoeg parallelle wijze).
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2.7

Defensie

2.7.1 Evolutie van het militair personeel in 2011
Tabel 11 – Evolutie 2010-2011 van het militair personeel
Militair personeel
(volgens graad)

2010

Officieren

Evolutie 20102011(+/-)

2011

4.687

4.644

-43

25

22

-3

Hogere officieren

1.349

1.341

-8

Lagere officieren

3.313

3.281

-32

Onderofficieren

14.500

13.716

-784

Vrijwilligers

14.839

13.822

-1.017

Totaal

34.026

32.182

-1.844

Opperofficieren

Bron: jaarverslag AD HR 2011 van Defensie (toestand op 1 januari 2012)
Het personeelsbestand van het militair personeel is sinds 2006 met 18 % gedaald van
39.289 naar 32.182 fysieke personen.
2.7.2 Evolutie van het burgerpersoneel in 2011
Tabel 12 – E
 volutie 2010-2011 van het burgerpersoneel
Burgerpersoneel

2010

Evolutie 20102011 (+/-)

2011

Statutairen

1.814

1.702

-112

Statutaire civiele staatsambtenaren

1.590

1.496

-94

105

92

-13

Veiligheidspersoneel ACOS IS

66

61

-5

Personeel van het Koninklijk
Legermuseum

34

35

+1

Aalmoezeniers en lekenconsulenten

19

18

-1

438

410

-28

2.252

2.112

-140

Onderwijzend personeel

Contractuelen
Totaal

Bron: jaarverslag AD HR 2011 van Defensie (toestand op 1 januari 2012)

452

Tabel 13 – Evolutie 2010-2011 van het burgerpersoneel per niveau
Niveau

2010

Evolutie 20102011 (+/-)

2011

Niveau A

498

475

-23

Niveau B

320

303

-17

Niveau C

533

494

-39

Niveau D

901

840

-61

2.252

2.112442

-140

Totaal

Bron: jaarverslag AD HR 2011 van Defensie (toestand op 1 januari 2012) 442
Van 2006 tot 2011 daalde het burgerpersoneel met 12 %, van 2.409 naar 2.112 personen. Deze
daling doet zich voornamelijk voor bij de niveaus C (-22 %) en D (-18 %). Het aantal personeelsleden van niveau A vermindert met 2 % en dat van niveau B stijgt met 15 %.

3

Leeftijdspiramide van het federaal administratief openbaar ambt

Uit de leeftijdspiramide, die tegelijk de structuur per leeftijd en volgens geslacht aangeeft,
blijkt de vergrijzing en van de vervrouwelijking van het federaal administratief openbaar
ambt.
Grafiek 2 – Leeftijdspiramide van het federaal administratief openbaar ambt in 2011

ouder dan 65

38

61 - 65 jaar

18

2.297

1.347

56 - 60 jaar 7.211

6.595

51 - 55 jaar 7.408
46 - 50 jaar
41 - 45 jaar
36 - 40 jaar
31 - 35 jaar
26 - 30 jaar

7.799

5.694

6.734

5.014

6.152

4.223
3.401

3.657

851
5.000

Vrouwen

4.290

2.356

jonger dan 26
10.000

4.973

Mannen

1.223
0

5.000

10.000

Bron: Pdata op 30 juni 2011

442 Volgens Pdata telde het burgerpersoneel van het leger 2.080 eenheden op 30 juni 2011 en 2.035 eenheden op 1 januari 2012.
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Grafiek 3 – Leeftijdspiramide van het statutair personeel van het federaal administratief openbaar
ambt in 2011
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Grafiek 4 – Leeftijdspiramide van het contractueel personeel van het federaal administratief openbaar ambt in 2011
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Tabel 14 – Spreiding van het personeel per leeftijdscategorie (statutair/contractueel)
Leeftijd

Statutairen

Contractuelen
%

Totaal
%

%

≤ 30 jaar

4.009

5

4.078

5

8.087

10

31-50 jaar

30.018

37

10.463

13

40.481

50

51-55 jaar

12.915

15,5

2.292

3

15.207

18,5

56-60 jaar

12.162

15

1.644

2

13.806

17

2.990

3,5

710

1

3.700

4,5

62.094

76

19.187

24

81.281

100

> 60 jaar
Totaal
Bron: Pdata op 30 juni 2011

Van het personeel van het federaal administratief openbaar ambt is 10 % 30 jaar of jonger,
terwijl die leeftijdscategorie ongeveer 18 % van de actieve bevolking vertegenwoordigt 443.
De personeelsleden van 56 jaar en ouder vertegenwoordigen 21,5 % van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt, terwijl hun aandeel in de actieve bevolking 12 %
bedraagt. De meerderheid van het personeel in die leeftijdscategorie zal in de komende tien
jaar met pensioen kunnen gaan.
Uit de vergelijking met de leeftijdspiramide van 2010 blijkt echter een lichte verjonging
van het federaal administratief openbaar ambt in 2011: de personen jonger dan 30 jaar vertegenwoordigen in 2011 9,9 % van het personeelsbestand (tegenover 8,5 % in 2010) en de
personeelsleden ouder dan 60 jaar 4,6 % in 2011 tegenover 6,5 % in 2010. De globale daling
in 2011 ten opzichte van 2010 (-1.843 personen) doet zich overigens in alle leeftijdscategorieën voor, behalve bij de personen van 30 jaar en jonger (+841 personen).
Het contractuele personeel is jonger dan het statutaire. De categorie van 30 jaar en jonger,
die 10 % van het totale personeelsbestand vertegenwoordigt, telt 50 % contractuelen. In de
categorie ouder dan 56 jaar, die 22 % van het totale personeelsbestand vertegenwoordigt,
zijn slechts 13 % contractuelen.
Het federaal administratief openbaar ambt lijkt ook te vervrouwelijken, aangezien de leeftijdscategorieën van ouder dan 50 jaar 52 % mannen tellen, die van 40 jaar en jonger slechts
43 %. Dat komt vooral doordat vrouwen pas recenter tot de arbeidsmarkt zijn toegetreden.
Volgens Pdata was de gemiddelde leeftijd waarop personeelsleden van het federaal openbaar ambt op 30 juni 2011 met pensioen gingen, 61 jaar en 9 maanden.

443 FOD Economische Zaken, Enquête naar de arbeidskrachten 2011. Statistieken van de actieve bevolking.
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Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen moet de federale overheid haar diensten
zo efficiënt en doeltreffend mogelijk organiseren. Op het niveau van de human resources vertaalt zich dat in een optimaal beheer van het personeelssterkte en de personeelskredieten door
middel van personeelsplanning: het juiste aantal personeelsleden met de juiste competenties
op de juiste plaats tegen de juiste kosten.
Het Rekenhof stelt echter vast dat de personeelsplannen van de federale overheidsdiensten
doorgaans niet gebaseerd zijn op een objectieve behoeftebepaling. Ook wordt geen link gelegd
tussen de personeelsplannen en de operationele en strategische doelstellingen van de diensten.
Sinds de opmaak van de eerste plannen in 2003 tot in 2011 waren de doorlooptijden voor opmaak en goedkeuring bovendien veel te lang. Ten slotte slaagden slechts zeven van de vijftien
federale overheidsdiensten erin substantieel te besparen op de personeelskredieten. De grootste daling (in absolute termen) werd gerealiseerd bij de FOD Financiën, waar het personeelsaantal tussen december 2008 en januari 2012 met 9 % daalde.

1

Context: budgettaire besparingen en selectief vervangingsbeleid

Het personeelsplan is een product van de modernisering van de federale overheid, meer
bepaald van de Copernicushervorming. Voordien werkte de overheid met personeelsformaties. Daarin werd vooraf vastgelegd hoeveel betrekkingen van welke aard er in een bepaalde
entiteit waren. Een wijziging moest verlopen via politieke en juridische weg: een rigide systeem dat nauwelijks rekening hield met de reële personeelsnoden van een dienst.
Het concept “personeelsplan” impliceert dat de reële personeelsbehoeften worden bepaald
vanuit de operationele en strategische doelstellingen van de dienst, vertaald naar humanresourcesprocessen en -activiteiten 444. De nodige acties (indienstnemingen, bevorderingen)
worden, met hun kostprijs, gepland om die doelstellingen te bereiken. Het management
moet dus regelmatig nagaan hoeveel medewerkers met welke capaciteiten er op welke
plaats werkelijk nodig zullen zijn om de organisatiedoelstellingen te bereiken.
De totale personeelskosten moeten bij de uitvoering van het plan wel steeds binnen de
personeelsenveloppe blijven. Die omvat het geheel van personeelskredieten waarmee de
voorzitter van een FOD of POD autonoom zijn humanresourcesbeleid voert. Het begrip
‘personeelsenveloppe’ kan worden opgesplitst in de eigenlijke personeelsenveloppe (de begrotingskredieten) en de bijkomende elementen (voornamelijk de kredieten van de interdepartementale provisie445).
In 2007 stelde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
dat België te veel ambtenaren telde en dat ze te duur waren446. In 2008 stelde de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O) bovendien vast dat bijna de helft van de federale ambtenaren ouder was dan vijftig jaar. De federale regering kondigde daarom in oktober 2008 een
proactief beleid af dat rekening hield met deze nakende pensioengolf en dat overeenstemde
444 Copernicusnota van 16 februari 2000, p. 11 en 36.
445 Dit zijn kredieten die nodig worden geacht voor sommige uitgaven die nog niet zeker zijn, die afhankelijk zijn van
bepaalde voorwaarden of waarvan de aanrekening op de begroting nog niet vastligt.
446 OESO, Public Employment and Management Working Party. OECD review of government human resource management in Belgium (Brussels Capital Region, Federal Government, Flemish Government, French Community, Walloon
Region), 13 juli 2007, 134 p. Een samenvatting en inhoudstafel zijn ter beschikking op www.oecd.org .

458

met de wens om de efficiëntie en doeltreffendheid van de overheidsdiensten verder te versterken447. Er werd gekozen voor besparingen op de personeelskosten door een selectief
vervangingsbeleid.
Bij de verwezenlijking van deze beleidsopties speelt het personeelsplan een essentiële rol:
het doet de diensten systematisch nadenken over de wijze waarop ze de uitstroom tijdens
de volgende jaren zullen opvangen en vooral over de wijze waarop ze hierop zullen anticiperen (door indienstnemingen, bevorderingen, kennisoverdracht, vorming). Hierbij moeten
ze de strategie van de dienst om zijn kernopdrachten te realiseren én het selectieve vervangingsbeleid van de regering als leidraad gebruiken.

2

Onderzoek door het Rekenhof

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de planning en budgettering van de personeelsbehoeften bij vier geselecteerde federale overheidsdiensten verloopt 448. De audit ging hoofdzakelijk na of doorheen de verschillende stappen binnen het proces van personeelsbudgettering
en –planning (d.i. vanaf de vaststelling van de personeelsenveloppe door de Ministerraad,
via de opmaak van een personeelsplan door de FOD en de goedkeuring van het plan door
de verschillende actoren tot de monitoring en de opvolging van het personeelsplan) de regelgeving werd gerespecteerd449.
Aansluitend werden ook een aantal kwaliteitsnormen getoetst. Zo werd onderzocht of de
FOD’s de opmaak van hun personeelsplan gebaseerd hadden op een methodologisch ondersteunde personeelsbehoeftenplanning, ingebed in het strategisch beleid van de organisatie.
Daarbij ging het Rekenhof ook na of de FOD’s voldoende inhoudelijk ondersteund werden
door de FOD P&O en (in mindere mate) de FOD Budget en Beheerscontrole (FOD B&B).
Het onderzoek had betrekking op de personeelsplannen voor de jaren 2009, 2010 en 2011,
maar bij de conclusies en de aanbevelingen werd ook rekening gehouden met de recentste
wijzigingen aan de reglementering450.

447 Notificatie van de Ministerraad van 23 oktober 2008 over de initiële begroting 2009.
448 Een eerste criterium voor de selectie betrof de evolutie van het personeelsbestand: om die reden werden de FOD
Mobiliteit en Vervoer (35% personeelsaangroei over de laatste vier jaar), de FOD Binnenlandse Zaken (15% groei)
en de FOD Justitie (16 % groei) geselecteerd. Het tweede criterium was het aantal personeelsleden, waardoor ook
de FOD Financiën (26.611 VTE op 1 oktober 2010) bij de audit werd betrokken. Ook de FOD Justitie (11.360 VTE)
en de FOD Binnenlandse Zaken (4.783 VTE) behoren tot de grootste FOD’s, zodat het volledige onderzoeksveld
43.916 VTE telt, d.i. ongeveer 60 % van het totaal aantal personeelsleden van FOD’s en POD’s.
449 In het inleidend artikel “Personeel van het federaal openbaar ambt in 2011” wordt aandacht besteed aan de moeilijkheid om een correct en actueel beeld te krijgen van de personeelsaantallen.
450 De regelgeving over de personeelsplanning in de federale overheid is volledig uitgewerkt in omzendbrieven
van de ministers van Ambtenarenzaken en Begroting en door aanvullende instructies. Omzendbrief 544 van
5 maart 2004 legde een eerste methodologische aanpak voor de opmaak van een personeelsplan vast. Hij werd
vervangen door omzendbrief 574 van 9 juli 2007 die bepaalde welke kredieten de personeelsenveloppe vormen
en de methodologie voor de opmaak van het personeelsplan verder uitdiepte. Daarna verschenen jaarlijkse omzendbrieven die omzendbrief 574 aanvulden met het oog op de praktische opmaak en opvolging van de plannen.
Met de omzendbrief 612 van 13 februari 2012, van toepassing vanaf het personeelsplan 2012, en de aanvullende
omzendbrief 613 van dezelfde datum, specifiek voor het personeelsplan 2012, werd de methodologie en het model
voor het personeelsplan vrij grondig herzien.
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De audit werd op 11 augustus 2010 aangekondigd bij de bevoegde ministers voor de FOD’s
P&O, B&B, Financiën, Justitie, Binnenlandse Zaken en Mobiliteit en bij de voorzitters van
de directiecomités van deze zes FOD’s. Hij werd uitgevoerd tussen november 2010 en eind
2011. Op 29 februari 2012 werd het voorontwerp van verslag ter commentaar naar de zes
FOD’s gestuurd. Buiten de FOD Justitie reageerden alle FOD’s. Vervolgens werd het ontwerpverslag gestuurd naar de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast
met Ambtenarenzaken, de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging en
de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten.
Met hun reacties werd in dit artikel rekening gehouden.

3

Vaststelling van de personeelsenveloppe

3.1
Personeel buiten enveloppe
De personeelsenveloppe, die het geheel van personeelskredieten omvat, vormt de basis voor
de personeelsplannen en dus voor het humanresourcesbeleid van elke FOD/POD.
Sommige diensten hebben een financieringsbron buiten de enveloppe. Zo bedroeg op 1 januari 2012 het personeel buiten enveloppe 3.817 betaalde VTE, dit is 7,5 % van de betaalde
VTE aangerekend op de enveloppes. De grootste aantallen daarvan bevinden zich bij de
POD Wetenschapsbeleid (1.083), de FOD Buitenlandse Zaken (1.038), de FOD Financiën
(631) en de FOD Binnenlandse Zaken (386).
Onlangs werd de personeelsplanning voor 2012 verder uitgebreid tot bepaalde categorieën
personeelsleden die worden gefinancierd met middelen die buiten de enveloppe vallen451.
Vanaf 2013 zouden daar nog andere categorieën aan worden toegevoegd.
Dit artikel handelt uitsluitend over de personeelsplannen op basis van de enveloppe.
3.2
Discussie over de bedragen
De bedragen van de personeelsenveloppe die de FOD P&O vaststelt en opneemt als bijlage 1 bij een jaarlijkse omzendbrief, blijken dikwijls niet correct te zijn 452. Met de FOD B&B
en de Inspectie van Financiën worden dan andere bedragen overeengekomen, die als basis
moesten dienen voor het personeelsplan.
Nog al te vaak wordt gediscussieerd over onder meer de meerkosten van de competentiepremies die de FOD P&O berekent en vaststelt. Ook waren er betwistingen tussen de FOD
B&B en de administraties over de forfaitaire berekening453 of over de effectieve integratie
van de recurrente competenties in de vroegere enveloppes.
Sinds 2010 deelt de FOD B&B, bij de opmaak van de enveloppe en bij de begrotingscontrole,
de personeelsenveloppe met gecodeerde basisallocaties ter controle mee aan de departementen. In mei 2012 publiceerde de FOD voor het eerst een prefiguratie van de personeel-

451 Omzendbrief 617 van 14 mei 2012: Informatie inzake het personeelsplan 2012 voor de diensten die een financieringsbron buiten de enveloppe hebben.
452 Dit was bv. het geval voor de personeelsenveloppe 2009 van de FOD Financiën en van de FOD Mobiliteit.
453 De impact van de competentiepremie op de eindejaarstoelage en het vakantiegeld, die geraamd werd op 10 %.
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senveloppes 2013 van de departementen 454. Door de codering en de tijdige en transparante
communicatie moeten normalerwijze de discussies over de bedragen van de personeelsenveloppes sterk afnemen.
3.3
CDVU-gegevens
De FOD P&O kan sinds 2010 onder meer de meerkosten van de competentiepremies en
van het sectoraal akkoord berekenen op basis van de gegevens van de Centrale Dienst voor
Vaste Uitgaven (CDVU). De FOD B&B is vragende partij om ook tot die gegevens toegang
te krijgen. Dit lijkt inderdaad aangewezen, omdat deze FOD de trekkingsrechten aan de
departementen toekent via herverdelingsbesluiten.

4

Opmaak van de personeelsplannen

4.1
Objectieve behoefteplanning
De personeelsplannen van de FOD’s zijn doorgaans niet gebaseerd op een objectieve behoeftebepaling ten gronde. De behoeften worden meestal bepaald naar aanleiding van het
vertrek van personeel en van nieuwe opdrachten, zonder dat kritisch wordt nagedacht hoe
de bestaande middelen kunnen worden gerationaliseerd en eventueel anders ingezet. De
Inspectie van Financiën en de FOD B&B controleren meestal wel de opportuniteit van de in
het plan opgenomen aanwervingen, maar beschikken hiervoor niet over objectieve criteria.
Sommige overheidsdiensten hebben de aanwezige competenties en ervaringen opgelijst om
ze te vergelijken met de functies en competenties die ze nodig hebben. Ook instrumenten
om de werklast te meten, kunnen bijdragen tot een meer objectieve vaststelling van de personeelsbehoeften. Daarover loopt bij de Dienst voor Alimentatievorderingen van de FOD
Financiën een proefproject. Het Rekenhof meent echter dat een gestructureerde aanpak,
centraal en professioneel ondersteund, noodzakelijk is.
De minister van Begroting en de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken wijzen erop dat
voor het jaar 2012 kwalitatieve elementen in de personeelsplanning zijn opgenomen. Met
het oog op de ontwikkeling van de competenties en de effectieve opvolging van de prestaties, moest elke dienst een duidelijk verslag opmaken over de implementatie van de evaluatiecyclus in 2010 en 2011 en van de planning voor 2012 en 2013. De diensten moesten aan
het personeelsplan 2012 ook een lijst toevoegen waarin ze de in 2012 geplande wervingen
groeperen in drie klassen, afhankelijk van de prioriteit van de functie.
4.2
Strategisch personeelsplan
De omzendbrieven van toepassing voor de personeelsplannen 2009 tot 2011 stelden dat elke
organisatie een strategisch personeelsplan uitwerkt voor een periode van drie jaar, te beginnen met het jaar van het operationeel plan. Het moest gelijktijdig met het operationeel
plan worden ingediend. Het strategisch personeelsplan beschreef de actuele en de gewenste
toestand, aangevuld met de voorgeschreven rapporteringstabel. Het moest ook een nota
bevatten met de strategische visie over de evolutie van de human resources en een budgettaire raming.

454 In de omzendbrief 613bis van 14 mei 2012 : informatie inzake de personeelsenveloppes 2012 en 2013 : update van
de bijlage van omzendbrief 613.
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Het Rekenhof stelde vast dat de voorgeschreven tabellen altijd werden ingediend, maar dat
de kwaliteit van de toelichtingsnota, zo die al werd bezorgd, te wensen overliet. Bovendien
hielden de FOD’s de raming van de budgettaire haalbaarheid van het strategisch plan zeer
algemeen, zodat niet kon worden nagegaan of ze correct was, in het bijzonder wat de vaststelling van de impact van de in- en uitstromen betreft.
Omzendbrief 612 schaft het strategisch personeelsplan af. Het personeelsplan moet alleen
nog de evolutie van de betaalde VTE ramen voor het jaar waarop het plan betrekking heeft.
Die aanpassing ligt weliswaar in de lijn van de vastgestelde praktijk, maar komt toch verrassend over in het licht van de beleidsnota’s Ambtenarenzaken van de laatste jaren, die steeds
het belang onderstreepten van een strategische meerjarenvisie.
De minister van Begroting en de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken zullen voorstellen
om tegen de personeelsplanning 2013 een management summary aan de personeelsplanning toe te voegen. Dit document, dat het strategisch personeelsplan moet vervangen, biedt
de voorzitters de kans om hun doelstellingen en objectieve behoefteplanning te schetsen.
Zo kunnen zij de personeelsallocatie verbinden met de missies die in hun managementplannen zijn opgenomen.
4.3
Operationeel personeelsplan
Om het strategisch personeelsplan progressief uit te voeren, schreven de omzendbrieven
een jaarlijks operationeel personeelsplan voor. Dit plan bevatte voor de gehele enveloppe
een referentietoestand van de human resources en van de budgettaire lasten, een synthese
van de beoogde evoluties van de operationele resources en een actieplan.
Alle geauditeerde diensten gaven aan dat de opmaak van een operationeel personeelsplan,
die in essentie bestaat uit het invullen en toelichten van de voorgeschreven tabellen, bij
gebrek aan een op maat gesneden informaticaondersteuning, een vrij zware en tijdrovende
opgave is, terwijl zij de meerwaarde van die tabellen voor henzelf gering achtten.
Omzendbrief 612 komt tegemoet aan sommige bezwaren van de administraties en vereenvoudigt het model en de methodologie voor de opmaak van het personeelsplan. Bovendien
kunnen alle diensten voor de opmaak en monitoring van hun plannen gebruik maken van
de informatica-applicatie SEPP (zie punt 9 hierna) en daarbij de nodige bijstand krijgen van
de FOD P&O. Dat verhoogt ongetwijfeld het gebruiksgemak en zou moeten bijdragen tot
een veralgemeende en uniforme toepassing van de procedures.

5

Coördinatie, ondersteuning en evaluatie van de plannen door de
taskforce

Omzendbrief 593 bevatte maatregelen om een snelle en efficiënte afhandeling van de voorgestelde personeelsplannen te waarborgen. Zo moest een taskforce van vertegenwoordigers
van de ministers van Ambtenarenzaken en Begroting en van de FOD’s P&O en B&B, de
dossiers coördineren, onderzoeken en evalueren.
De taskforce gaat de coherentie, het realisme en de strategische visie van de dossiers na en
vraagt eventueel een bijsturing. Voor 2009 en 2010 maakte ze voor elk ingediend plan voor
de enveloppe een gestandaardiseerde synthesefiche op. Sinds 2011 gebruikt de FOD P&O
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de als betrouwbaar geëvalueerde informatie uit de “federale monitoring” om de plannen te
evalueren (zie ook punt 9). De FOD raamt bovendien zelf met de SEPP-methode het ingediende plan op basis van de CDVU-betaalgegevens en de informatie uit de bijlagen van het
plan. Dit gebeurt uniform en gestandaardiseerd voor alle plannen.
Het Rekenhof stelt ten slotte vast dat het personeelsplan 2010 van de FOD Buitenlandse
Zaken niet werd goedgekeurd455. In tegenstelling tot de gebruikelijke houding van de taskforce in dergelijke gevallen, werd aan de FOD niet gevraagd het actieplan aan te passen,
maar werd toelating verleend om het onder bepaalde voorwaarden toch uit te voeren. Het
is onduidelijk of de voorwaarden uiteindelijk werden vervuld.

6

Goedkeuringsprocedure, doorlooptijd

6.1
Goedkeuringsprocedure
Het directiecomité werkt het personeelsplan uit op basis van de voorstellen van de managers van de administraties en vraagt het advies van de inspecteur van Financiën. Die gaat
na of het plan budgettair haalbaar is en vraagt een verantwoording voor de voorgestelde
acties. Er wordt ook overlegd met de representatieve vakorganisaties in het overlegcomité.
Na akkoord van de bevoegde minister(s) wordt het plan tegelijk voorgelegd aan het akkoord
van de ministers van Ambtenarenzaken en van Begroting. Na hun akkoord kan het worden
uitgevoerd.
De Inspectie van Financiën was van mening dat ze de informatie in de tabellen van het personeelsplan niet afdoende kon analyseren. Daarom werd in omzendbrief 612 opgenomen
dat de diensten de analytische gegevens moeten kunnen meedelen die als basis gediend
hebben voor de opmaak van het plan456.
6.2
Tijdstip goedkeuring – Afstemming op de budgettaire cyclus
Het personeelsplan moet vanaf de aanvang van het jaar daadwerkelijk als beheersinstrument bij het humanresourcesbeleid kunnen worden ingezet. De eindbeslissing over het
plan moet dus uiterlijk op het einde van het voorafgaande jaar vallen. Dat was de voorbije
jaren lang niet het geval: dikwijls viel ze pas in de tweede helft van het lopende jaar.
Omzendbrief 574 bepaalt dat uiterlijk bij de opmaak van de initiële begroting een operationeel personeelsplan wordt opgemaakt voor datzelfde jaar op basis van de enveloppe voor
dat jaar. De betrokken ministers moeten vóór aanvang van het betrokken boekjaar een ontwerp voor akkoord voorleggen aan de ministers van Ambtenarenzaken en van Begroting457.
De personeelsplannen kunnen in de praktijk pas worden ingediend nadat de omzendbrief is gepubliceerd. De omzendbrieven 593, 600 en 605 voor 2009, 2010 en 2011 verschenen respectievelijk pas op 6 februari 2009, 30 december 2009 en 14 december 2010 in het
Belgisch Staatsblad. Ze bepaalden dat de personeelsplannen uiterlijk op 31 maart 2009,

455 Beslissing van 19 mei 2010.
456 Het gaat in het bijzonder om de lijst van de bewegingen en beslissingen en om elementen voor de raming van de
individuele en globale kosten.
457 Omzendbrief 574 werd in zijn geheel opgeheven door omzendbrief 612, zonder dat deze bepaling in de nieuwe
omzendbrief werd opgenomen.
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31 januari 2010 en 24 december 2010 bij de ministers van Ambtenarenzaken en Begroting
moesten worden ingediend. Voor 2009 en 2010 dienden de meeste FOD’s hun plan(nen)
tijdig of met een kleine vertraging in.
Volgens de omzendbrieven moesten de minister van Ambtenarenzaken en die van Begroting binnen een maand na ontvangst van het dossier een beslissing nemen. De werkelijke
duur varieerde in 2009 van drie tot zes maanden en in 2010 van twee tot vier maanden. In
2010 waren er enkele beslissingen die lang op zich lieten wachten: voor de FOD Financiën
meer dan tien maanden, voor de FOD’s Economie en Binnenlandse Zaken zeven maanden458.
In 2009 vroegen de ministers van Ambtenarenzaken en Begroting aan vijf FOD’s459 hun initieel ingediend plan aan te passen, meestal omdat het een negatieve marge vertoonde. Hun
akkoord volgde pas na ontvangst van de aanpassing. De FOD Justitie diende de aanpassing
van zijn plan voor de enveloppe 1 echter niet meer in 2009 in460. Voor 2010 moesten vier
overheidsdiensten461 hun plan eerst aanpassen.
De late start door de te late publicatie van de omzendbrieven en de lange beslissingstijd,
in enkele gevallen na een gevraagde aanpassing, leidden ertoe dat de akkoorden van de
ministers van Ambtenarenzaken en de staatssecretaris voor Begroting voor de plannen
2009 alle pas in de tweede jaarhelft van 2009 werden verzonden. Voor acht van de achttien
ingediende plannen was er pas een akkoord in december 2009. Terwijl in 2009 alle plannen pas in de tweede jaarhelft een eindbeslissing kregen, kon dit in 2010 voor negen van de
zeventien toch al in de eerste jaarhelft.
De plannen 2011 werden op heel uiteenlopende data ingediend. Ze werden gemiddeld met
meer vertraging ingediend dan de vorige jaren. Dat kwam vooral doordat voor de enveloppe
rekening moest worden gehouden met de begroting 2011, die pas in februari 2011 werd opgemaakt. Bovendien was gevraagd de dossiers pas in te dienen wanneer ze volledig waren,
onder meer inclusief het akkoord van de toezichthoudende minister. In 2011 werd bijgevolg
gemiddeld later beslist over de plannen dan in 2010.
De minister van Begroting en de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken willen de omzendbrief personeelsplanning 2013 in november 2012 publiceren. De bedoeling is dat de
personeelsplannen 2013 nog in 2012 worden ingediend en goedgekeurd, waardoor personeelsplanning en budgettaire cyclus op elkaar worden afgestemd.
6.3
Niet of niet tijdig opmaken van personeelsplannen
In 2009 en 2010 dienden de FOD’s en POD’s, op één uitzondering na, voor al hun enveloppes een personeelsplan voor akkoord in bij de ministers van Ambtenarenzaken en Begro-

458 Voor de FOD Economie lieten de akkoorden van de toezichthoudende ministers lang op zich wachten. Voor het
plan van de FOD Binnenlandse Zaken waren er meerdere begrotingsbeslissingen, waarbij niet duidelijk was in welke mate deze beslissingen in het plan waren verwerkt. Om de transparantie te verhogen werd het plan van de FOD
Binnenlandse Zaken in 2012 gesplitst in drie enveloppes (Binnenlandse Zaken, Asiel en Migratie, Calltakers).
459 FOD Justitie (enveloppe 1), FOD Buitenlandse Zaken, FOD Volksgezondheid, FOD Budget en Beheerscontrole en
Fedict.
460 De taskforce vroeg dan om het plan als personeelsplan 2010 in te dienen.
461 POD Maatschappelijke Integratie, POD Wetenschapsbeleid, FOD Mobiliteit en FOD Volksgezondheid.
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ting. De POD Duurzame Ontwikkeling heeft in strijd met de omzendbrieven geen personeelsplan voor 2010 opgemaakt. Wel werd een plan voor 2011 in het vooruitzicht gesteld,
maar ook dit werd niet tijdig ingediend. De POD verantwoordde het niet opmaken van een
personeelsplan voor 2010 door de afwezigheid van een voorzitter in functie. Nochtans maken andere diensten waar zich een identieke situatie voordoet, wel een personeelsplan op.
Voor 2012 bepaalt omzendbrief 613 dat diensten die niet tijdig over een goedgekeurd personeelsplan beschikken, niet meer mogen aanwerven of bevorderen, behalve na toekenning
van een uitzonderlijke afwijking. De Inspectie van Financiën ziet hierop toe.
Het Rekenhof stelt echter vast dat deze bepaling enkel terug te vinden is in de omzendbrief
613. Die is, zoals de omzendbrief 617, enkel van toepassing voor het jaar 2012. Er is dus geen
garantie dat deze bepalingen ook voor de volgende jaren zullen gelden.

7

Uitvoering van het personeelsplan

Het koninklijk besluit van 9 juli 2007462 draagt de controle op de uitvoering van het personeelsplannen, meerbepaald op de naleving van de personeelsenveloppes, op aan de Inspectie van Financiën. Daartoe keurt de inspecteur van Financiën een systeem van maandelijkse rapportering over de personeelsuitgaven goed, dat de betrokken dienst heeft uitgewerkt
volgens de methode uit omzendbrief 574. Zodra dit het geval is, hoeft de indienstneming
van statutaire personeelsleden en vervangingscontractuelen niet meer vooraf te worden gecontroleerd, maar kan dit achteraf op basis van de maandelijkse rapportering. De Inspectie
van Financiën viseert de vervangingscontractuelen nog steeds vooraf.
Omzendbrief 612 schrijft daarnaast een aanvullende jaarlijkse rapportering voor over het
contingent vervangingscontractuelen als bijlage bij het personeelsplan.

8

Aanpassing van het personeelsplan

Punt 3.4 van omzendbrief 574 bepaalt dat een goedgekeurd personeelsplan in uitvoering
onder bepaalde voorwaarden moet worden aangepast: “Wanneer bijkomende kredieten
toegekend worden voor de financiering van nieuwe human resources, waardoor de beoogde
evolutie significant wijzigt, is een aanpassing van de operationele en/of strategische planning
vereist.”
Op een vraag in het kader van zijn begeleidingsopdracht antwoordde de taskforce, dat een
aanpassing van het personeelsplan moet worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën en ingediend voor akkoord zodra het aantal gewenste VTE of de kosten van het actieplan wijzigt. Het hoeft dus niet te gaan om een belangrijke wijziging: één bijkomende
aanwerving of bevordering volstaat. Evenmin wordt als voorwaarde gesteld dat bijkomende
kredieten werden toegekend. Een dienst zou inderdaad zijn plan kunnen wijzigen bij gelijkblijvende kredieten, omdat intussen meer middelen zijn vrijgekomen dan in het plan waren
opgenomen, bv. door een groter dan gepland aantal pensioneringen463.

462 Koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de controle op de uitvoering van het personeelsplan door de inspectie
van Financiën.
463 Omzendbrief 574 bepaalt uitdrukkelijk dat er tijdens het boekjaar een bijkomende budgettaire marge kan vrijkomen, die nieuwe niet in het actieplan opgenomen acties mogelijk maakt.

Planning en budgettering van de personeelsbehoeften / 465

De bepalingen in de omzendbrief en de toepassing van de aanpassingsregels door de taskforce stemmen dus kennelijk niet overeen. Deze vaststelling geldt ook voor omzendbrief
612 waarin een gelijkaardige bepaling is opgenomen464.
Het is dus onduidelijk wanneer een personeelsplan moet worden aangepast en wat de te
volgen procedure daarvoor is. Bij de eerste aanpassing van de enveloppe 2010 van de FOD
Binnenlandse Zaken (deel Asiel en Migratie) vroeg de FOD P&O geen aanpassing van het
personeelsplan, bij de tweede wel. Ook was er onduidelijkheid over de uitvoerbaarheid van
de beslissingen van de Ministerraad van 15 april 2011 en 20 juli 2011, die de personeelsenveloppe 2011 van die FOD wijzigden. Daarnaast werd vastgesteld dat personeelsenveloppes
die in de loop van het jaar werden gewijzigd omdat ze niet correct bleken of omdat nieuwe
kredieten werden toegekend, niet formeel werden gewijzigd door een aanpassing van de
omzendbrief, wat tot toepassingsproblemen kan leiden.
De minister van Begroting en de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken wijzen er in hun
antwoord op dat in de omzendbrieven 612 en 617 een procedure is uitgewerkt voor het
aanpassen van het personeelsplan. De diensten krijgen tijdens het jaar vier maal465 de kans
om een aangepaste versie van het personeelsplan in te dienen. Bovendien zal, indien er
wijzigingen aan de personeelskredieten worden aangebracht, de omzendbrief ook worden
gewijzigd.

9

Hulpinstrumenten bij het opmaak- en uitvoeringsproces

9.1
SEPP
Met het project SEPP466 wilde de FOD P&O, in het kader van de responsabilisering van het
management en de modernisering van het personeelsbeleid, de diensten ondersteunen bij
alle fasen van het personeelsplan (planning, opvolging en uitvoering) en bij de opvolging
van de personeelsenveloppe. Het project ging eind 2004 van start. In 2007/2008 werd een
eerste IT-applicatie ontwikkeld, die de diensten kan ondersteunen bij de voorbereiding van
het personeelsplan467.
In 2009 was SEPP geëvolueerd van een autonome applicatie naar een multifunctioneel centraal platform. De applicatie beschikte toen ook al over een automatische rapportering van
de betaalgegevens van de CDVU, die de diensten als database konden gebruiken om de
personeelskosten en de budgettaire middelen te ramen en controleren. Het platform kon
op dat ogenblik echter alleen door kleine organisaties worden gebruikt (maximum duizend
personeelsleden). In maart 2010 stelden de voorzitters van vier directiecomités468 voor samen te werken aan de ontwikkeling van SEPP-Macro. Deze applicatie moest helpen beslissingen te nemen over grotere diensten (tot meer dan 1500 personeelsleden).

464 Een actualisatie van het goedgekeurde personeelsplan moet voor akkoord worden voorgelegd als de personeelsenveloppe wijzigt doordat de kredieten verhogen of verminderen.
465 Overeenkomstig de omzendbrief 617 is dit driemaal voor de diensten die een entiteit buiten de enveloppe hebben.
466 Standaard voor een Elektronisch Personeelsplan/Support Electronique au Plan de personnel.
467 Project SEPP3b (kaderovereenkomst van 23 mei 2007 met de firma BizzDev).
468 Van de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD WASO en de POD Wetenschapsbeleid.
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In het derde trimester 2011 trad SEPP-Fed in werking, een aangepast SEPP-platform waarin
elke maand alle CDVU-gegevens worden ingevoerd, na controle. Via SEPP_Fed kan elke
FOD/POD onder meer een projectie maken van de individuele kosten, om de budgettaire
last voor de volgende 24 maanden te kunnen evalueren469. Momenteel zijn al negen van de
vijftien FOD’s/POD’s als partner ingeschakeld in SEPP. Volgens de FOD P&O zou SEPP-Fed
in 2012 het personeelsplan van alle diensten van om het even welke omvang kunnen ondersteunen, inclusief de FOD Financiën.
9.2
Federale monitoring
Uit de begrotingscijfers bleek dat in 2007-2009 de totale personeelskredieten van de FOD’s
en POD’s met 1,8 % toenamen, ondanks de opgelegde besparing van 0,91 % voor 2009. Door
de socio-economische en budgettaire context was het noodzakelijk de evolutie van het aantal VTE en van de personeelskredieten nauwkeurig op te volgen.
De Ministerraad van 16 oktober 2009 besliste bij de opmaak van de initiële begroting
2010 dat de besparingen op de personeelskredieten moesten worden opgevolgd door een
monitoring op twee vlakken, in overleg tussen de FOD B&B en de FOD P&O: een monitoring op de personeelskredieten en een monitoring op het aantal VTE, zodat het verband
tussen beide duidelijk wordt. Omzendbrief 602 van 14 april 2010 legde een viermaandelijkse
en een jaarlijkse rapportering op. Zo kwam de zogenoemde “federale monitoring” tot stand.
Via de monitoringinformatie kan de evolutie van de betaalde VTE en de kosten ervan voor
de entiteiten die door de CDVU worden betaald, gedetailleerd in kaart worden gebracht en
vergeleken met de doelstellingen uit de plannen. Het personeel dat door de CDVU wordt
betaald, vertegenwoordigt 52,9 % van het totale federaal openbaar ambt, opgenomen in
omzendbrief 602. De entiteiten die niet door de CDVU worden betaald, moeten ook de
gegevens van VTE en kostprijs invoeren, maar die zijn momenteel nog weinig betrouwbaar.
De FOD B&B heeft geen toegang tot de betalingsgegevens van die entiteiten en kan ze dan
ook niet grondig controleren.
Het uitbreiden van het aantal entiteiten dat via de CDVU betaald wordt en de volledige en
automatische integratie van de Fedcomgegevens in het systeem kunnen in de toekomst de
kwaliteit van de federale monitoringinformatie versterken.
Omzendbrief nr. 602 quater van 20 juli 2012, die omzendbrief nr. 602 vervangt, breidt het
monitoringsysteem verder uit met:
•
•
•
•

een rapportering op maandbasis;
categorisering van het personeel naar statuut, niveau en ook geslacht;
een geleidelijke intrede van de entiteiten. De laatste entiteiten zouden uiterlijk in december 2012 in het systeem moeten stappen;
een verandering van coördinator: de FOD P&O, niet langer de FOD B&B.

469 De voorzitter en stafdirecteur Personeel en Organisatie van elke FOD/POD kunnen sinds eind 2011 kennis nemen
van deze projectie en van de evaluatie van de marge van hun personeelsenveloppe(s).
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10

Naleving van het selectieve vervangingsbeleid

In het begrotingsjaar 2009 moest een eerste stap worden gezet in het selectieve vervangingsbeleid: het moest leiden tot een besparing van 60 miljoen euro in de kredieten 470. In
2010 moest bijkomend 0,7 % worden bespaard op de personeelskredieten van 2009 en in
2011 opnieuw 0,7 % op de personeelskredieten van 2010.
De Ministerraad van 16 oktober 2009 besliste om in 2010 bovenop de 0,7 % besparing
100 miljoen euro extra te bezuinigen (voort te zetten in 2011)471. Eind 2010 werd de besparing
van 0,7 % doorgetrokken naar 2012 en 2013 onder voorbehoud van nieuwe beleidsbeslissingen. In de begroting 2012 werd voor 2012 een vermindering van 120 miljoen euro op de personeelskredieten in vergelijking met de hypothesen van het monitoringcomité gepland. Het
college van voorzitters van de federale overheidsdiensten moet die verdelen. Voor 2013 en
2014 zouden de personeelskredieten nog verder moeten dalen.
De regering legde de diensten besparingen op die ze moesten realiseren door een selectief
vervangingsbeleid. Dat moet leiden tot een gestage daling van het personeelsaantal in de
federale overheid en een upgrading van de personeelssamenstelling (een daling in de lagere
niveaus C en D en een meer beperkte stijging in de hogere niveaus A en B).
Een nota van de FOD B&B van 12 augustus 2011 472 beschrijft de evolutie van de personeelsaantallen (in betaalde VTE), doch alleen voor het eerste toepassingsjaar van de federale
monitoring, namelijk van 1 januari tot 31 december 2010 en niet alleen voor de FOD’s en
POD’s (en daarvan afhangende diensten), maar voor de gehele federale overheid. In februari
2011 en februari 2012 stelde de FOD P&O een nota op over de evolutie van het aantal ambtenaren in de federale overheid respectievelijk in 2010 en 2011.
De volgende tabellen geven per FOD/POD de evolutie weer van de personeelsaantallen voor
het personeel betaald op de personeelsenveloppes (in betaalde VTE) sinds de afkondiging
van het selectieve vervangingsbeleid eind 2008. De toestand op 1 december 2008 is mede
gebaseerd op de CDVU-betaalgegevens. De cijfers vanaf 1 december 2009 zijn gebaseerd op
de gegevens van de federale monitoring.

470 Dit was 0,91 % op de som van de personeels- en de werkingskredieten.
471 Opnieuw proportioneel te verdelen met het aandeel in de totale personeelsuitgaven.
472 Een eerste evaluatie van de uitvoering van omzendbrief 602 over de federale monitoring.
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Tabel 1 – P
 ersoneelsaantallen betaald op de enveloppes (in betaalde VTE)
FOD/POD

12/2008

12/2009

01/2011

01/2012

FOD Kanselarij

171

163

165

157

FOD P&O

331

338

320

318

FOD B&B

122

132

132

129

30

28

30

32

FOD Financiën

26.097

25.826

24.497

23.722

FOD Justitie

11.785

12.440

12.334

12.650

FOD Binnenlandse Zaken

4.294

4.437

4.411

4.600

FOD Buitenlandse Zaken

1.059

1.070

1.007

928

FOD WASO

1.128

1.224

1.216

1.225

FOD Volksgezondheid

1.400

1.390

1.403

1.365

FOD Sociale Zekerheid

1.117

1.150

1.121

1.084

FOD Economie

2.270

2.230

2.115

2.044

FOD Mobiliteit

1.043

1.087

1.037

1.030

POD Wetenschapsbeleid

1.592

1.608

1.591

1.577

137

144

142

140

52.576

53.267

51.521

51.001

Fedict

POD Maatschappelijke
Integratie
Totaal

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof
Tabel 2 – Evolutie tussen december 2008 en januari 2012 van de personeelsaantallen betaald op de
enveloppes (in betaalde VTE)
FOD/POD

Evolutie in absolute
cijfers

Procentuele evolutie

FOD Kanselarij

-14

-8,2

FOD P&O

-13

-3,9

FOD B&B

7

5,7

Fedict

2

6,7

-2.375

-9,1

FOD Justitie

865

7,3

FOD Binnenlandse Zaken

306

7,1

FOD Buitenlandse Zaken

-131

-12,3

FOD WASO

97

8,6

FOD Volksgezondheid

-35

-2,5

FOD Sociale Zekerheid

-33

-2,9

FOD Economie

-226

-9,9

FOD Mobiliteit

-13

-1,2

POD Wetenschapsbeleid

-15

-0,9

3

2,2

-1.575

-3,0

FOD Financiën

POD Maatschappelijke Integratie
Totaal
Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof
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Uit de evolutie van de personeelsaantallen en –kosten blijkt dat slechts zeven van de vijftien
federale overheidsdiensten een noemenswaardige besparing realiseerden. Het besparingsbeleid en de regelgeving op de personeelsplanning kunnen blijkbaar niet verhinderen dat
de personeelsaantallen en –kosten van twee overheidsdiensten nagenoeg status quo blijven
en bij zes overheidsdiensten zelfs stijgen. De stijgingen bij de FOD Binnenlandse Zaken en
de FOD Justitie zijn te verklaren doordat geregeld extra kredieten worden toegekend voor
bijkomende beleidsinitiatieven. Volgens de FOD B&B heeft ook het aanvankelijk bestaan
van budgettaire marges op bepaalde enveloppes de stijging van personeelsaantallen in de
hand gewerkt. De grootste daling van het personeel werd gerealiseerd bij de FOD Financiën
die al verscheidene jaren een vervangingsnorm hanteert.
De minister van Begroting en de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken wijzen erop dat
in het verleden gekozen is te besparen op kredieten en geen vervangingsnorm op te leggen.
De personeelsplanning is de verantwoordelijkheid van de voorzitters van de federale overheidsdiensten. Daarnaast kan een bepaalde maatschappelijke problematiek ertoe leiden
dat de Ministerraad aan bepaalde diensten extra personeel toekent.
De betrokkenheid van alle regeringsleden bij dit beleidsaspect kan ongetwijfeld worden
verhoogd door de regelgeving niet langer te baseren op omzendbrieven van de ministers
van Ambtenarenzaken en Begroting maar op koninklijke besluiten, overlegd in de Ministerraad. Dit kan ook zorgen voor de noodzakelijke stabiliteit en transparantie in de regelgeving.
Er werd ondertussen al een stap in die richting gezet want omzendbrief 612 is, in tegenstelling tot vroegere gelijkaardige omzendbrieven, goedgekeurd in Ministerraad.

Hr-beheer federale wetenschappelijke instellingen

Humanresourcesbeheer bij
federale wetenschappelijke
instellingen
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Een rechtmatigheidsaudit bij vier federale wetenschappelijke instellingen bracht problemen
op het vlak van de financieel-budgettaire verwerking van de personeelsuitgaven aan het licht.
Verder stelde het Rekenhof een groot aantal onvolkomenheden en onregelmatigheden vast bij
de bevoegdheidsverdeling inzake de personeelsbeslissingen (de delegaties), de verschillende tewerkstellingsvormen, de juridische omkadering van de personeelsmaterie en de toepassing van
de administratieve en geldelijke regelgeving.

1

Inleiding

1.1
Context
Er zijn tien federale wetenschappelijke instellingen die onder de minister bevoegd voor
Wetenschapsbeleid ressorteren473: het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën (ARA), de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), het Belgisch Instituut voor
Ruimte-aëronomie (BIRA), het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
(KBIN), het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK), het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI), het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA),
de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), de Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België (KMSKB) en de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB).
Deze federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) zijn staatsdiensten met afzonderlijk
beheer (SAB)474. De instellingen zijn gegroepeerd in vier “pools” met vergelijkbare opdrachten 475 die telkens door een beheerscommissie worden beheerd.
In het totaal werken 2.422 personeelsleden in de FWI’s476. Het totale personeelsbudget bedraagt ongeveer 105 miljoen euro477.
De rechtspositie van de personeelsleden van de FWI’s wordt geregeld in afzonderlijke besluiten, afhankelijk van de categorie waartoe ze behoren: personeel met een managementfunctie, personeel met een staffunctie, personeel met een leidinggevende functie, wetenschappelijk personeel en administratief en technisch personeel (ondersteunend personeel).
De voorbije jaren werden deze statutaire besluiten frequent en ingrijpend gewijzigd. Dit
geldt in het bijzonder voor de wetenschappelijke personeelsleden. De toestand van een
groot deel van de huidige personeelsleden wordt, in overgangsregeling, nog bepaald door
besluiten die intussen werden opgeheven.
1.2
Afbakening en tegensprekelijke procedure
Het Rekenhof heeft de financiële verwerking van de personeelsuitgaven en de naleving van
de regelgeving inzake personeelsaangelegenheden onderzocht bij een instelling uit elke
pool: het KMI (pool Ruimte), het KBIN (pool Natuur), de KMKG (pool Kunst) en het ARA
(pool Documentatie).

473 Koninklijk besluit van 30 oktober 1996 tot aanwijzing van de federale wetenschappelijke instellingen.
474 Koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als staatsdiensten met afzonderlijk beheer.
475 De pool Kunst: KMKG, KMSKB en KIK; de pool Documentatie: ARA en KBR; de pool Ruimte: KMI, BIRA en KSB en
de pool Natuur: KMMA en KBIN.
476 Toestand 30 juni 2012 (Bron: Pdata).
477 Initiële begroting 2012.
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De resultaten van dit onderzoek werden op 12 januari 2012 voor commentaar voorgelegd
aan de betrokken instellingen, de POD Wetenschapsbeleid en de FOD Personeel en Organisatie en op 16 mei 2012 aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de minister
bevoegd voor Wetenschapsbeleid. De ontvangen reacties van de FOD Personeel en Organisatie (3 februari 2012), het KMI (15 februari 2012) en de POD Wetenschapsbeleid (12 februari 2012) werden in dit verslag verwerkt. Bij de afsluiting van dit Boek hadden de minister
noch de staatssecretaris geantwoord.

2

Personeelskredieten

Hoewel de FWI’s staatsdiensten met afzonderlijk beheer zijn, wordt slechts een deel van de
personeelskredieten, de eigen middelen, in hun eigen begroting ingeschreven. Het grootste deel van het personeelsbudget is opgenomen in de algemene uitgavenbegroting van
de POD Wetenschapsbeleid, de enveloppe478. Op deze enveloppe worden de bezoldigingen
rechtstreeks aangerekend. Omdat dit budget in de begroting niet per instelling wordt uitgesplitst, kan in de begrotingsdocumenten niet worden achterhaald wat het volledige personeelsbudget per FWI is. De administraties houden zelf wel een indeling van de enveloppe
naar kostenplaats (per FWI) bij479, maar deze gegevens hebben slechts een intern karakter.
Er zijn geen sluitende criteria om te bepalen of een bezoldiging op de enveloppe dan wel
op de eigen middelen moet worden aangerekend. Statutaire personeelsleden worden in de
praktijk steeds aangerekend op de enveloppe, maar voor contractuele wordt de enveloppe
of de eigen middelen aangewend, blijkbaar vooral naargelang van het beschikbare krediet.
Met het oog op de budgettaire transparantie beveelt het Rekenhof aan dat alle personeelskredieten van de FWI’s bij voorkeur in hun eigen SAB-begrotingen worden opgenomen.

3

HR-bevoegdheidsverdeling

De bevoegdheidsverdeling tussen de minister, de POD en de instellingen op het gebied van
personeelsaangelegenheden wordt geregeld in de rechtspositiebesluiten en onderliggende
delegatiebesluiten.
Daarnaast legt het koninklijk besluit van 1 februari 2000 ook bepaalde personeelsbevoegdheden vast. Zo belast artikel 5, 11°, van dit besluit de beheerscommissie of de door haar
gemachtigde ordonnateurs met het in dienst nemen van de contractuele personeelsleden
ten laste van de eigen middelen.
Het Rekenhof waarschuwt dat deze bevoegdheidstoewijzing voor toepassingsproblemen
en bevoegdheidsconflicten zorgt. Zo is, op basis van de huidige rechtspositiebesluiten, de
algemeen directeur bevoegd voor de erkenning van privé-ervaring van het ondersteunend
personeel ten laste van de enveloppe, terwijl de delegatieregels die bevoegdheid toewijzen
aan de stafdirecteur Personeel en Organisatie van de POD.

478 Ongeveer 60 % van het globale FWI-personeelsbudget is ingeschreven in de Algemene Uitgavenbegroting (sectie
46 Wetenschapsbeleid).
479 De Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven deelt de basisallocaties hiertoe op in 39 subcodes.
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De overtredingen vastgesteld in de personeelsdossiers (zie verder punt 6) geven ook aan dat
de decentralisatie van de personeelsbevoegdheid een verhoogd foutenrisico inhoudt.
Het Rekenhof beveelt daarom aan de controle en interne beheersing door de centrale diensten te versterken en de aanwerving en het beheer van het contractueel ondersteunend
personeel – waarvan de specifieke karakteristieken steeds minder uitgesproken zijn – in
zijn geheel toe te vertrouwen aan de POD.
Naast de versnippering van de personeelsbevoegdheid wordt ook de reglementering onvoldoende beheerst. Zo werd vastgesteld dat binnen de HR-diensten van de instellingen en de
POD, de individuele technische competenties vaak beperkt zijn tot specifieke domeinen.
Het Rekenhof dringt er dan ook op aan om prioritair aandacht te besteden aan kennisdeling met en kennisoverdracht aan nieuwe personeelsleden met HR-functies.

4

Beheerscommissies

Hoewel het koninklijk besluit van 1 februari 2000 de beheerscommissies belast met een
aantal belangrijke HR-taken, blijkt hun inbreng in de praktijk gering. Ze delegeren hun
bevoegdheid om de contractuele personeelsleden ten laste van de eigen middelen in dienst
te nemen, systematisch aan de algemene directeurs (ordonnateurs). Ze worden niet betrokken bij de goedkeuring van de managementplannen van de algemeen directeurs hoewel ze
verantwoordelijk zijn voor het bestuur van de instellingen. Ook de integratie van de algemene directeurs in het directiecomité van de POD holt de rol van de beheerscommissies
verder uit.
Het Rekenhof heeft de vraag gesteld of de rol van deze commissies op het vlak van HR nog
zinvol is. De POD Wetenschapsbeleid heeft geantwoord dat deze problematiek aan bod zal
komen bij komende hervormingen.

5

Invulling van de personeelsbehoeften

5.1
Contractuele tewerkstelling
Hoewel de FWI’s hun personeelsbehoeften in principe statutair moeten invullen, is 60 %
van het personeel contractueel480. Het koninklijk besluit van 1 februari 1993481 definieert
een ruim aantal bijzondere en specifieke opdrachten waarop in het bijzonder de FWI’s
zich kunnen beroepen om contractueel te werven: personeel voor onderzoeksprogramma’s
(artikel 1, 4°), bewakingspersoneel (artikel 1, 25°), personeel belast met wetenschappelijke
werkzaamheden voor derden (artikel 1, 47°) en personeel bezoldigd ten laste van de eigen
middelen (artikel 1, 18°).
De laatstgenoemde wervingsgrond is volgens het Rekenhof te ruim. Iedere werving door
de beheerscommissie of door de gemachtigde algemeen directeur past dan immers binnen
de wettelijke contractuele wervingsgrond bijkomende of specifieke opdrachten, ongeacht de

480 Toestand 30 juni 2012 (Bron: Pdata).
481 Koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige
instellingen van openbaar nut.
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aard van functie, de voorwaarden of de reden ervan. De omschrijving is niet specifiek genoeg en daarom strijdig met de doelstellingen van de wet van 22 juli 1993 482 waaraan ze
uitvoering geeft 483.
De instellingen vinden het doorgaans ook niet nodig een specifieke wervingsgrond te vermelden in de arbeidsovereenkomsten, aangezien artikel 1, 18°, steeds een passe-partoutoplossing biedt. De vermelding van een correcte wervingsgrond in het personeelsdossier
is echter nodig vanwege de materiële motiveringsplicht. Het Rekenhof beveelt aan om de
wervingsgrond zelfs formeel te vermelden in de arbeidsovereenkomst omdat hij vaak juridische gevolgen heeft, bijvoorbeeld op het vlak van de wervingsprocedure, de opzegmogelijkheden en de toekenning van een correcte wedde.
In de enkele dossiers waarin wel een wervingsgrond werd vermeld, gebeurde dit niet altijd
correct. Zo waren de lange tewerkstellingstermijnen niet meer verenigbaar met de opgegeven contractuele wervingsgrond uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften of bleek de
vervanger een andere functie uit te uitoefen dan het vervangen personeelslid.
De POD Wetenschapsbeleid zou in de toekomst gestandaardiseerde arbeidsovereenkomsten gebruiken waarop de instellingen de wervingsgrond steeds moeten vermelden.
5.2
Uitzendarbeid en terbeschikkingstellingen
De uitzendarbeid en de terbeschikkingstelling van werknemers worden geregeld in de
wet van 24 juli 1987484. Aangezien de koning de overlegprocedures voor de openbare sector niet heeft uitgewerkt, zijn deze tewerkstellingsmogelijkheden binnen de overheid sterk
beperkt 485. Uitzendarbeid is slechts mogelijk om een werknemer te vervangen van wie de
arbeidsovereenkomst is geschorst. Ter beschikking gestelde werknemers mogen slechts
worden ingeschakeld voor kortstondige gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen.
De KMKG doen stelselmatig een beroep op uitzendarbeid486 zonder rekening te houden
met de beperkingen. Ook het KBIN deed geregeld een beroep op uitzendkrachten487. Hier
werden de uitzendkrachten wel ingezet om tijdelijk afwezige contractuele personeelsleden
te vervangen, maar waren de uitzendovereenkomsten vormelijk niet correct.
De geauditeerde instellingen, met uitzondering van het KMI, doen ook een beroep op personeelsleden die hen ter beschikking worden gesteld door vzw’s die aan de bedoelde instellingen zijn verbonden488. De aard noch de duur van deze terbeschikkingstellingen beantwoordt echter aan de voorwaarden voor deze tewerkstellingsvorm binnen de overheid.

482 Wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.
483 Het koninklijk besluit van 1 februari 1993 werd uitgevaardigd in uitvoering van het koninklijk besluit nr.56. Bij de
opheffing van dit genummerd koninklijk besluit (wet van 22 juli 1993, art. 36, 8°) werden de uitvoeringsbesluiten
ervan evenwel overgenomen door de nieuwe wet, wet van 22 juli 1993 (art. 34).
484 Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.
485 Artikel 48 van de wet van 24 juli 1987.
486 Geschatte duur op jaarbasis: 9000 uren.
487 Geschatte duur op jaarbasis: 1900 uren.
488 KBIN 15 personeelsleden, KMKG 11 personeelsleden en ARA 2 personeelsleden.
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5.3
Mandaatfuncties
De hoogste management- en staffuncties bij de FWI’s moeten via een tijdelijk mandaat (zes
jaar) worden ingevuld. Binnen de geselecteerde instellingen zijn zestien leidinggevende en
vier staffuncties niet ingevuld via mandaat 489, zoals voorgeschreven door het koninklijk
besluit van 13 april 2008490. Enkel de functies van algemeen directeur zijn ingevuld.
5.4
Afwezigheden
De personeelsleden van de KMKG kunnen hun compensatieverlofdagen zonder beperking
cumuleren en mogen daarnaast ook hun saldo aan jaarlijks vakantieverlof zonder meer
overdragen. Verscheidene personeelsleden verzamelden op deze wijze een aanzienlijk
recuperatieverlof (tot 289 dagen) en/of jaarlijks vakantieverlof (tot 160 dagen). Daardoor
geeft het personeelsplan een vertekend beeld van de beschikbare VTE’s. De betrokken
personeelsleden worden als volwaardige VTE aangerekend, terwijl de instelling potentieel
slechts een minimaal beroep op hen kan doen.
Die werkwijze is ook in strijd met artikel 8, § 3, van de Arbeidstijdwet 491, dat stelt dat inhaalrust moet worden toegekend binnen de referentieperiode van vier maanden en met artikel
11 van het Verlovenbesluit 492, dat bepaalt dat de overdracht van jaarlijkse vakantieverlofdagen maximum voor één jaar kan gelden.
Ook kent het arbeidsreglement van dezelfde instelling de personeelsleden – behalve het
bewakingspersoneel – maandelijks een halve dag verlof toe, terwijl een dergelijke maatregel
alleen bij koninklijk besluit kan worden vastgelegd.

6

Administratief en geldelijk statuut

6.1
E-recruiting
De FWI’s moeten voor de selectie van contractueel personeel in principe een beroep doen
op de e-recruiting-procedure493. Die houdt in dat de kandidaten via een databank van Selor
moeten worden aangetrokken en vervolgens via een test worden geselecteerd.
Bij 34 contractuele aanwervingen ten laste van de eigen middelen deden FWI’s geen beroep
op die procedure. Sommige contractuelen waren voorheen al op een of andere manier verbonden met de instelling, als uitzendkracht, lid van een vzw verbonden aan de instelling
of extern consultant.
Wervingen in het kader van “wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s en –acties”494 zijn
wel vrijgesteld van de e-recruiting-procedure, maar het Rekenhof is van oordeel dat het

489 De interimaanstellingen binnen de KMKG en het KMI worden hierbij buiten beschouwing gelaten.
490 Koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en
leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen.
491 Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector.
492 Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen.
493 Koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten.
494 Artikel 5, derde lid, 2°, van het koninklijk besluit van 25 april 2005.
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functieprofiel van het ondersteunend personeel hiervoor niet voldoende specifiek is of hun
tewerkstellingsduur niet dermate beperkt. Deze vrijstelling moet daarom beperkt worden
tot wervingen van wetenschappelijk personeel.
6.2
Diplomavoorwaarde
In acht contractuele aanwervingsdossiers ten laste van de eigen middelen werd de diplomavoorwaarde geschonden. In 42 personeelsdossiers kon dit niet worden nagegaan omdat een
diploma-afschrift ontbrak.
6.3
Indeling in weddeschalen
Contractuele personeelsleden kunnen, buiten reglementaire uitzonderingen, niet worden
bevorderd. Desondanks werden 38 contractuele personeelsleden ten laste van de eigen
middelen bevorderd of bij hun aanwerving ten onrechte in een hogere weddeschaal dan de
aanwervingsschaal ingeschaald.
Verder werd in vijftien dossiers vastgesteld dat contractuele administratieve/technische
personeelsleden ten laste van de eigen middelen ten onrechte werden ingeschaald als wetenschapper. Ook gidsen en animatoren worden systematisch als wetenschappelijk personeelslid ingeschaald, hoewel het de vraag is of voor deze functies steeds een wetenschappelijk profiel noodzakelijk is. De verantwoording hiervoor is zelden in de dossiers terug te
vinden.
6.4 Geldelijke anciënniteit
De wedde van de personeelsleden wordt vaak onzorgvuldig en in een aantal gevallen zelfs
foutief vastgesteld. Het Rekenhof stelde ondermeer vast dat:
•
•

•

•

•

personeelsdossiers onvolledig waren omdat de nodige werkgeversattesten ter staving
van de gevaloriseerde diensten ontbraken;
onterecht voorgaande privédiensten in aanmerking werden genomen voor de geldelijke
anciënniteit, waarbij het soms diensten betrof die verricht waren bij een vzw verbonden
aan de betrokken wetenschappelijke instelling;
wetenschappelijke privédiensten of diensten bij buitenlandse (niet-EU) overheden ten
onrechte in aanmerking werden genomen (in dossiers van wetenschappelijke personeelsleden waarop de vroegere bezoldigingsregeling nog van toepassing is);
bij een contractueel wetenschapper op basis van de huidige bezoldigingsregeling privédiensten werden gevaloriseerd, zonder dat deze als wervingsvereiste werden gesteld,
noch werden gevalideerd door de jury;
ziekteafwezigheden ten laste van de ziekteverzekering (in het geval van contractuele
personeelsleden) stelselmatig in aanmerking worden genomen bij het KMI, het KBIN,
het ARA en bij de dossiers beheerd door de POD. Dergelijke periodes van schorsing van
de arbeidsovereenkomst komen echter enkel in aanmerking als de regelgeving ze gelijkschakelt met “werkelijke diensten”, wat hier niet het geval is.
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6.5
Loopbaan van wetenschappelijke personeelsleden
In een aantal gevallen waarbij de vroegere regelgeving495 nog van toepassing is, werden
onregelmatigheden vastgesteld, zoals het meermaals verlengen van de mandaatperiode496
zonder dat er buitengewone omstandigheden werden aangevoerd en het bevorderen met
terugwerkende kracht (soms zelfs tot een datum voor het bevorderingsverzoek).
Het huidige statuut 497 bevat wel doeltreffende maatregelen tegen bovenvermelde overtredingen. Zo maakt de beperkte stage- of proefperiode een einde aan mogelijk lang aanslepende mandaatperiodes, worden de doelstellingen van het wetenschappelijk personeelslid
vooraf formeel vastgelegd in een persoonlijke functiefiche en wordt de datum van inwerkingtreding van bevorderingen uitdrukkelijk geregeld.
6.6 Evaluaties
De invoering van een evaluatiesysteem voor het wetenschappelijk personeel was één van de
belangrijkste wijzigingen die werd ingevoerd door het huidige statuut van het wetenschappelijk personeel. Het Rekenhof stelde echter vast dat enkel bij het KMI en het ARA al een
volledige evaluatiecyclus werd doorlopen. Bij de andere FWI’s waren de voorbereidingen
hiertoe nog aan de gang (opmaak functiefiche, indeling activiteitengroep) of was de cyclus
nog niet geheel doorlopen. Deze vertraging komt doordat een aantal uitvoeringsbesluiten
nog niet is uitgevaardigd (zie punt 7.2).
De contractuele wetenschappelijke personeelsleden vallen niet onder deze evaluatieregeling.

7

Juridische omkadering

7.1
Taalwetgeving
Zeven wetenschappelijke personeelsleden beschikken niet over een bewijs van de vereiste
taalkennis (diploma of taalexamen).
De taalvereisten opgelegd door de taalwetgeving498 zijn soms moeilijk verenigbaar met de
internationale context waarin bepaalde wetenschappelijke personeelsleden werken. Een
eventuele aanpassing van de taalwetgeving die bepaalde wetenschappelijke personeelsleden onttrekt aan het toepassingsgebied ervan, kan hier volgens het Rekenhof een uitweg
bieden.
7.2
Noodzakelijke uitvoeringsbesluiten
Zoals vermeld, bevat het koninklijk besluit van 25 februari 2008 een aantal belangrijke verbeteringen op het vlak van het efficiënt en objectief beheer van het wetenschappelijk personeel, ondermeer door de invoering van een beperkte stage- of proefperiode, het opstellen

495 Koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat.
496 Wetenschappers werden eerst aangeworven onder een tijdelijk mandaat van twee jaar, dat kon worden verlengd.
Na de beëindiging van een tweede mandaat kon de wetenschapper onder bepaalde voorwaarden in vast dienstverband worden benoemd.
497 Koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de
federale wetenschappelijke instellingen.
498 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
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van een functiefiche, de vastlegging van de bevorderingsdatum, de meer prominente rol
voor de jury en voornamelijk de invoering van het evaluatiesysteem.
Een aantal ministeriële besluiten die volgens het koninklijk besluit de stage, de proefperiode, de evaluatie en het matrixmodel ter beoordeling van de bevorderingsaanvragen nader
moeten regelen, werd nog steeds niet uitgevaardigd. Hierdoor kon een aantal bevorderingsprocedures nog niet worden aangevat.
7.3
Geldelijke regeling voor het contractueel wetenschappelijk personeel
Het koninklijk besluit van 2 juni 2010499 bevat een specifieke geldelijke regeling voor het
contractueel wetenschappelijk personeel. Het Rekenhof had daarop al meermaals aangedrongen500 omdat het had vastgesteld dat het koninklijk besluit van 11 februari 1991501 onvoldoende aangepast was aan de specifieke noden van dit personeel.
Het besluit kent de contractuele wetenschappers deze voordelen slechts toe vanaf 1 januari 2010, terwijl dit voor statutaire wetenschappers al op 1 december 2006 gebeurde. Dit is
strijdig met artikel 2, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 11 februari 1991 waaronder de
wetenschappelijke personeelsleden tot dan toe ressorteerden. Volgens dit artikel moeten
de contractuele personeelsleden een bezoldiging ontvangen die overeenkomt met die welke
aan de rijksambtenaren met eenzelfde graad of van eenzelfde klasse bij hun aanwerving
wordt toegekend.
Contractuele wetenschappers kunnen ook worden aangeworven in een hogere weddeschaal
dan de wervingsschaal. De POD-voorzitter of de algemeen directeur van de instelling (afhankelijk van de kredieten waarop de bezoldiging wordt aangerekend) beschikt op dit vlak
over een verregaande discretionaire bevoegdheid. De criteria die zij hierbij moeten hanteren, zijn niet exact omlijnd. Er is evenmin bepaald dat deze criteria als selectiecriteria
moesten gelden. De beslissing tot toekenning van de hogere weddeschaal kan dus ook na
afloop van de selectie worden genomen, wat afbreuk kan doen aan de transparantie van de
selectieprocedure.
Het Rekenhof beveelt aan reglementair vast te leggen dat de voorwaarden voor de toekenning van de hogere weddeschalen vooraf in het functieprofiel moeten worden bepaald. Naar
analogie van de contractuele werving van deskundigen in de federale overheidsdiensten
beveelt het ook aan het akkoord van de minister van Ambtenarenzaken te verplichten.
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499 Koninklijk besluit van 2 juni 2010 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen als wetenschappelijk personeel in de federale wetenschappelijke instellingen.
500 Zie o.m. Rekenhof, 163e Boek van het Rekenhof, Deel I, p. 585.
501 Koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij
arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale overheidsdiensten.

Veiligheid van de gegevens
en van de informatiesystemen
bij telewerk
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In alle federale administraties neemt het telewerk toe. De FOD Sociale Zekerheid, de FOD
Economie en de FOD Personeel en Organisatie hebben alle redelijke maatregelen genomen om
ervoor te zorgen dat de gegevens worden beschermd, opgeslagen, kunnen worden gerecupereerd en dat ze op beveiligde wijze worden overgezonden. Het aan telewerkers ter beschikking
gestelde materiaal wordt beschermd. Deze FOD’s hebben ook adequate maatregelen genomen
voor de identificatie en autorisatie van hun gebruikers.
De FOD Binnenlandse Zaken moet zijn veiligheidsbeleid en –maatregelen daarentegen herzien, in het bijzonder op het vlak van de wachtwoorden, veiligheidssystemen en bescherming
van laptops. Een overheidsopdracht is uitgeschreven voor de toegangsmachtigingen. Het veiligheidsbeleid en de veiligheidsmaatregelen van de diensten die onder de FOD Binnenlandse
Zaken ressorteren moeten op dit vlak meer gecoördineerd worden.
Het koninklijk besluit van 22 november 2006 verplicht werkgevers die telewerk invoeren om
jaarlijks aan de FOD Personeel en Organisatie (P&O) een volledig verslag te bezorgen over de
toestand inzake telewerk in hun instelling. Niet alle FOD’s verstrekken die verslagen, hoewel
de FOD P&O hen daaraan systematisch herinnert.
Voor het Rekenhof zou de FOD P&O op basis van die verslagen een algemene evaluatie van
het telewerk binnen het federaal openbaar ambt moeten maken. Het beveelt aan dat die evaluatie o.m. nagaat wat de gevolgen zijn van de beperkingen op occasioneel thuiswerk. Dat zijn
dezelfde als die voor regelmatig thuiswerk, waardoor ze moeilijk toepasbaar zijn en waardoor
de effectieve toepassing van de veiligheidsmaatregelen niet gegarandeerd is.

1

Inleiding

Telewerk komt bij de meeste federale administraties sterk opzetten. Het werd ingevoerd na
het regeerakkoord van 8 juli 2003 maar kende vooral een sterke ontwikkeling vanaf 2007.
Telewerk maakt in grote mate gebruik van informatica en kan de veiligheid van de gegevens
en de systemen in het gedrang brengen.
Het onderzoek van het Rekenhof wil enerzijds een totaalbeeld van telewerk in de onderzochte administraties verstrekken en anderzijds de redelijke zekerheid verkrijgen dat alle
maatregelen om de veiligheid van de gegevens en van de informatiesystemen te garanderen, zijn genomen en effectief worden ingevoerd.
Het Rekenhof heeft vier departementen onderzocht: de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD
Economie, KMO, Middenstand en Energie, de FOD Sociale Zekerheid en de FOD Personeel
en Organisatie (P&O). Deze vier federale administraties hebben, in aantal, het meeste telewerkers. De FOD P&O is bovendien verantwoordelijk voor het reglementaire stelsel en is
het centrale punt waar de gegevens worden opgeslagen van alle betrokken federale administraties. Het onderzoek is gevoerd aan de hand van vragenlijsten, opgesteld op basis van
het programma Cobit V4.1 en de ISO 27002-norm.
Er werd ook contact opgenomen met Fedict (FOD Informatie- en Communicatietechnologie) om te weten of het technische aanbevelingen had verstrekt of diensten had aangeboden
aan de departementen die telewerk willen invoeren. Fedict heeft niet geantwoord op de
brief van het Rekenhof.
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2

Totaalbeeld van telewerk

2.1
Definitie van telewerk
Telewerk is “een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de werkvloer van de werkgever
zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige of incidentele basis buiten die werkvloer
worden uitgevoerd”502.
Telewerk moet worden onderscheiden van werk op verplaatsing, waarbij de mobiliteit bij
de uitvoering van het werk hoort (bv. een vliegende inspecteur, zoals er bestaan bij de FOD
Sociale Zekerheid en de FOD Economie). Het verschilt ook van werk dat wordt uitgevoerd in
een gedecentraliseerd lokaal dat de werkgever ter beschikking stelt van het personeelslid.
Telewerk wordt uitgevoerd in de woonplaats van de telewerker of in elke andere plaats die
hij daarvoor kiest.
Daartoe wordt een verbinding gelegd tussen de computer van de telewerker en het netwerk
van zijn werkgever door middel van een “virtual private network” (VPN). De VPN is een
interconnectie van lokale netwerken (het thuisnetwerk van de telewerker en het netwerk
van zijn FOD) via een “tunnel” waarbinnen de gedeelde gegevens in alle veiligheid kunnen
circuleren. Deze veiligheid wordt bewerkstelligd door de versleuteling van de gegevens die
in de “tunnel” circuleren. Op die manier wordt een artificieel netwerk gecreëerd binnen het
internet, waarlangs de informatie wordt verzonden. Zo’n netwerk wordt virtueel genoemd
omdat hij twee fysieke netwerken via een internetverbinding verbindt. Het is privé, omdat
enkel de computers aan beide zijden van VPN de gegevens onversleuteld kunnen raadplegen.
2.2
Overzicht van telewerk in het federaal openbaar ambt
De idee om telewerk bij het federaal openbaar ambt in te voeren gaat terug tot het federaal
regeerakkoord van 8 juli 2003.
De eerste dienst die er gebruik van maakte vanaf 2003, was de algemene directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken en meer bepaald zijn helpdesk BELPIC503. Die dienst onderhoudt de elektronische identiteitskaart bij de gemeentelijke administraties. De personeelsleden van de helpdesk moesten daarom te allen tijde504 kunnen
worden gecontacteerd door de gemeenten: ze moesten vanop afstand en op beveiligde wijze
tussenbeide kunnen komen. Telewerk wordt ook nu nog gehanteerd en heeft als specifiek
kenmerk dat het niet, zoals in de andere FOD’s, is beperkt tot maximum drie dagen telewerk per week.
Deze afwijking van het koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk is
nodig om de bereikbaarheid van deze dienstverlening aan de burgers buiten de werkdagen
en –uren te garanderen.

502 Koninklijk besluit van 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt.
503 Het huidige eID-callcenter.
504 Ook op zaterdag.
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In 2005 startte het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken een proefproject bij
het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Aanvankelijk werd
slechts één dag telewerk per week toegelaten. Vanaf juli 2006 werd dat verruimd naar twee
dagen per week. Gelet op de positieve resultaten van het project en ingevolge de publicatie
van het koninklijk besluit van 22 november 2006 werd vanaf eind 2006 in heel de FOD
telewerk ingevoerd voor maximum twee dagen per week. De FOD Binnenlandse Zaken
beschouwt telewerk expliciet als een gunst. De bestuurschef van het personeelslid dat wil
telewerken, moet beslissen om het al dan niet toe te staan.
De FOD P&O begon in 2004 met een proefproject beperkt tot 45 personeelsleden. Na de
evaluatie van het project en na een tevredenheidsenquête bij het personeel, werd in 2006 de
mogelijkheid tot telewerk voor heel het personeel geboden voor maximum één dag per
week. Occasioneel telewerk is sinds 2012 mogelijk.
De FOD Economie startte in oktober 2009 een proefproject voor 46 personen. Vooraleer
dat project werd opgestart, werd in het tweede semester 2008 grondig gebrainstormd over
de management-, begrotings- en reglementaire aspecten van telewerk. De FOD staat maximaal drie dagen per week telewerk toe en ook occasioneel telewerk.
Bij de FOD Sociale Zekerheid vormt telewerk de kern van het NoVo-project. Dat heeft in
2009 het management en de werktechnieken volledig geherstructureerd. Het project is gebaseerd op de digitalisering van de dossiers en het delen van werkplekken. Sinds 2004 werden er testen gedaan met telewerk. In 2008 kreeg hele personeel de mogelijkheid één dag
per week te telewerken. Sinds 2010 is dat drie dagen.
2.3
Wettelijke regeling van telewerk
Het koninklijk besluit van 22 november 2006 legt de nadere regels voor telewerk in het
federaal openbaar ambt vast. Het is van toepassing op de personeelsleden van de FOD’s,
de POD’s en de diensten die ervan afhangen, van het ministerie van Landsverdediging505 of
van één van de rechtspersonen beoogd in artikel 1, 3°, van de wet van 22 juli 1993 houdende
bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.
Na de precisering dat telewerk enkel op vrijwillige basis kan, legt de tekst de rechten en
plichten van telewerkers alsook die van de administraties vast.
Voor de invoering van telewerk stellen de telewerker en de werkgever in onderling akkoord
een schriftelijk voorstel op. Voor contractueel personeel vormt dat voorstel een bijlage bij de
arbeidsovereenkomst. Voor de statutaire personeelsleden vormt het een unilaterale beslissing van de houder van de bevoegde managementfunctie. De reglementering preciseert de
clausules die in die documenten moeten worden opgenomen.
De werkgever moet de nodige apparatuur ter beschikking stellen, installeren en onderhouden. De werkgever vergoedt de kosten van de verbindingen en de communicatie die
verband houden met het telewerk. Als de telewerker zijn eigen apparatuur gebruikt, zijn

505 Enkel burgerpersoneel.
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de kosten voor installatie van informaticaprogramma’s, werking en onderhoud en ook de
kosten van afschrijving van de apparatuur, voor rekening van de werkgever.
De werkgever neemt maatregelen, in het bijzonder voor de software, zodat de bescherming
van de gegevens die de telewerker voor professionele doeleinden gebruikt en verwerkt, gewaarborgd is. De telewerker van zijn kant gaat zorgvuldig om met de ter beschikking gestelde apparatuur en gebruikt die niet voor privédoeleinden.
Vanuit administratief oogpunt neemt het directiecomité506de beslissing om effectief een beroep te doen op telewerk binnen een instelling. De werkgever die telewerk invoert, brengt
hiervan vooraf de minister bevoegd voor ambtenarenzaken op de hoogte. Hij bezorgt hem
ook jaarlijks in januari een volledig verslag over het aantal telewerkers, de duur van het telewerk en alle inlichtingen nuttig voor de globale evaluatie van telewerk.
Het koninklijk besluit van 22 november 2006 ging enkel over “regelmatig en niet-incidenteel” telewerk. Het werd op 7 oktober 2011 gewijzigd om ook incidenteel telewerk erin op te
nemen. Het doel daarvan was tegemoet te komen aan de specifieke moeilijkheden die sommige werknemers ondervonden om zich naar de werkplaats te begeven.
Deze wijziging geeft niettemin aanleiding tot moeilijkheden. Alle verplichtingen gekoppeld aan regelmatig telewerk worden gehandhaafd bij occasioneel telewerk. Die eisen kunnen zwaar overkomen voor occasioneel telewerk en daardoor de administraties ertoe aanzetten geen occasioneel telewerk toe te laten of het wel toe te laten, maar zonder voldoende
beveiligd materiaal ter beschikking van het personeel te stellen.
Zo voorzag een nota van 14 juli 2008 van de FOD Binnenlandse Zaken in de mogelijkheid
van “zending occasioneel telewerk”. In deze nota wordt gepreciseerd “dat geen vergoeding
wordt toegekend voor kosten van de verbindingen en de communicatie die verband houden met
het occasioneel telewerk. De aan het occasioneel telewerk verbonden kosten inzake installatie van informaticaprogramma’s, werking en onderhoud alsook de kosten inzake afschrijving
van de apparatuur zijn niet voor rekening van de werkgever”. Deze bepalingen waren op dat
moment wettig maar stemmen niet meer overeen met het besluit van 7 oktober 2011 tot
invoering van occasioneel telewerk. Het directiecomité van de FOD heeft daarom in december 2011 beslist occasioneel telewerk af te schaffen, omdat het van oordeel was dat de
verplichtingen die daarmee gepaard gingen, niet toe te passen waren. Uit deze beslissing
blijken de moeilijkheden die het besluit van 7 oktober 2011 veroorzaakt.
De FOD Economie en de FOD P&O passen van hun kant wel occasioneel telewerk toe.
Het Rekenhof is van oordeel dat in een evaluatie van het telewerk binnen het federaal openbaar ambt zou moeten worden nagegaan wat de gevolgen zijn van de beperkingen op het
occasioneel telewerk, die analoog zijn aan die op het regelmatige telewerk.

506 Zie bv. voor de FOD Binnenlandse Zaken het ministerieel besluit van 7 december 2007 houdende delegatie van
bevoegdheid en ondertekening alsook houdende aanduiding inzake sommige personeelsaangelegenheden.
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2.4
Statistieken over telewerk in de federale openbare sector
Uit de jaarverslagen die de administraties die een beroep doen op telewerk, aan de FOD
P&O moeten overzenden, kan worden opgemaakt hoe wijdverbreid telewerk in het federaal
openbaar ambt is.
De rapporten wijzen op een groeiend aantal telewerkers. Op 31 december 2007 waren er
490 regelmatige telewerkers, d.i. 3,92 % van het personeel van de betrokken administraties,
maar op 31 december 2011 ging het al om 2.879 telewerkers, d.i. 14,42 %507 van het personeel
van die administraties.
In aantal personen tellen de FOD’s die in deze audit aan bod komen, het meeste regelmatige
telewerkers. Ze vertegenwoordigen de helft van de telewerkers op 31 december 2011.
Het Rekenhof stelt echter vast dat niet alle FOD’s het jaarverslag opstellen, hoewel de FOD
P&O hen systematisch herinnert aan die verplichting.
Voor het Rekenhof zouden die verslagen aanleiding moeten geven tot een algemene evaluatie van telewerk in het federaal openbaar ambt.
2.5

Voordelen die de federale administraties van telewerk verwachten en uit telewerk halen
De federale administraties verwachtten voordelen te halen uit deze nieuwe werkorganisatievorm:
•

•
•
•

continuïteit van de dienst: personeelsleden kunnen hun dienst verzekeren, zelfs als ze in
de onmogelijkheid verkeren naar hun administratie te komen (stakingen, weersomstandigheden…). Dat aspect kan ook de invoering van occasioneel telewerk rechtvaardigen;
een beleid van desk sharing waardoor kan worden bespaard op kantoorruimte, uitgaven
voor onderhoud, verwarming...;
beter samengaan van werk en gezinsleven;
algemene sociale voordelen inzake verplaatsingen, brandstofverbruik.

In hun jaarverslagen aan de FOD P&O verklaren de administraties dat ze veel voordelen uit
telewerk hebben gehaald. De voordelen variëren weliswaar van administratie tot administratie, maar het vaakst worden geciteerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een moderner en aantrekkelijker imago van de openbare dienst;
de mogelijkheid van desk sharing;
een – gedeeltelijke – oplossing voor het gebrek aan lokalen;
de mogelijkheid om gekwalificeerd personeel te houden;
de continuïteit van het werk, bv. bij stakingen van het openbaar vervoer;
minder absenteïsme;
de invoering van nieuwe werkmethodes;
meer motivatie en tevredenheid bij het personeel en een hogere productiviteit;
een beter beheer van de stress;

507 Percentages berekend door de FOD P&O.
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•
•
•
•

een beter evenwicht tussen werk en privéleven;
meer autonomie van de telewerkers;
geen risico op “sociaal isolement” in de praktijk;
geen negatieve impact op de dienstverlening aan de klanten.

Heel weinig nadelen werden opgemerkt: moeilijkere planning van dienstvergaderingen,
meer risico op verlies van vertrouwelijke informatie, kosten voor de aanpassing van het
informaticamateriaal en kosten voor de internetverbindingen alsook enkele informaticatechnische problemen (instabiliteit van de VPN-connectie, moeilijkheid om toegang te krijgen tot sommige toepassingen...). Die nadelen, die bij het opstarten van telewerk werden
vermeld, lijken volgens de aan de FOD P&O overgezonden rapporten na verloop van tijd te
verminderen.

3

Veiligheid van de gegevens en van de informatiesystemen

De audit wilde nagaan of de administraties de IT-risico’s hadden geanalyseerd die gepaard
gaan met de overstap naar telewerk, of naar aanleiding daarvan een lijst van specifieke
risico’s werd opgesteld en of er maatregelen werden genomen om die risico’s te verhelpen.
Vervolgens onderzocht de audit de maatregelen die de administraties hadden ingevoerd. De
volgende algemene opmerkingen kunnen worden geformuleerd.
Geen enkele FOD heeft een geformaliseerde risicostudie gemaakt om de informaticabedreigingen van telewerk te identificeren en af te weren, zoals diefstal van gegevens, niet-gemachtigde toegang tot het informatiesysteem van de instelling, onderscheppen van berichten... Dat betekent niet dat telewerk zonder voorafgaande brainstorming werd ingevoerd,
maar daarbij werd vooral aandacht besteed aan management- en begrotingsaspecten. In
alle gevallen werden eerst proefprojecten opgezet voordat telewerk werd ingesteld.
Na de invoering van telewerk hebben sommige FOD’s studies laten uitvoeren naar aspecten die met telewerk samenhangen. Zo onderzoekt de FOD Economie de veiligheid en de
versleuteling van gevoelige gegevens op draagbare toestellen (smartphones en tabletcomputers). De FOD P&O overweegt een audit van de veiligheid van zijn VPN-verbindingen.
Uit de antwoorden op de vragenlijsten die aan de vier FOD’s werden gestuurd, blijkt dat
buiten het gebruik van VPN, de voornaamste beveiligingsmaatregelen niet specifiek betrekking hebben op telewerk maar wel op het informaticasysteem zelf. Ze worden dus sowieso genomen, ongeacht of een beroep op telewerk wordt gedaan.
Uit de informatie kan worden geconcludeerd dat de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Economie en de FOD P&O een voldoende beleid voeren en adequate identificatie- en autorisatiemaatregen hebben genomen ten opzichte van de normen van het programma Cobit V4.1 en
de ISO27002-norm. Bij de FOD Sociale Zekerheid werd heel de werkorganisatie van het
departement geherstructureerd rond en in het licht van telewerk.
De FOD Binnenlandse Zaken moet daarentegen initiatieven nemen om de coördinatie en
aansturing van zijn beleid inzake veiligheid van gegevens en materiaal te verbeteren.
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Deze FOD bestaat uit vijf algemene en vier ondersteunende directies en twee onafhankelijke diensten (het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Raad
voor Vreemdelingenbetwistingen). Die hebben elk een ruime autonomie, o.m. voor ICT. Uit
de antwoorden op de enquêtevragen over informaticabeveiliging kan niet altijd nauwkeurig
worden onderscheiden welke maatregelen wel en welke niet voor een bepaalde algemene
directie van toepassing zijn.
Drie punten vergen bijzondere aandacht:
1)	De FOD Binnenlandse Zaken voert een beleid van wachtwoordbeheer dat sterk onder
de normen blijft. De dienst ICT is zich van het probleem bewust. In het kader van
een project van identificatie- en autorisatiebeheer wordt een overheidsopdracht uitgeschreven.
2)	De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gebruikt een beveiligingssysteem (CITRIX
XENAPP) dat verschilt van datgene wat de dienst ICT heeft geïmplementeerd op basis van instrumenten die de FOD Fedict gratis ter beschikking stelt. Het gebruik van
CITRIX XENAPP veroorzaakt kosten die kunnen worden vermeden door het standaardsysteem te gebruiken dat de andere FOD’s en de andere algemene directies van
de FOD Binnenlandse Zaken gebruiken.
3)	De antidiefstalbescherming van de laptops en van de andere apparaten die ter beschikking van telewerkers worden gesteld, verschilt van dienst tot dienst. Meer in het
bijzonder wordt de veiligheidslabelling niet in alle directies toegepast. Daarnaast worden de op laptops en andere draagbare dragers opgeslagen gegevens niet systematisch
versleuteld.
In het algemeen blijven de verbinding van de telewerker met zijn thuisnetwerk, het gebruik van een persoonlijke computer of van draagbare apparaten en de gegevensopslag dus
kortom de enige elementen die specifieke technische problemen kunnen teweegbrengen
bij telewerk.
Internetverbindingen
In de meeste gevallen mogen telewerkers thuis enkel vaste verbindingen gebruiken. Bepaalde FOD's staan het gebruik van een draadloos thuisnetwerk (WIFI) toe. Het thuisnetwerk
moet dan wel vooraf door de internetprovider zijn beveiligd.
Gebruik van persoonlijk materiaal
Buiten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van de FOD Binnenlandse Zaken, mag
nooit een persoonlijke laptop worden gebruikt. Alle FOD’s eisen bovendien een door de
telewerker ondertekende verbintenis om het geleende materiaal enkel voor beroepsdoeleinden te gebruiken. De telewerker beschikt nooit over administratorrechten voor het
materiaal dat hem werd toevertrouwd.
Gebruik van draagbare apparaten
De FOD Sociale Zekerheid, de FOD Economie, de FOD P&O en twee algemene directies
van de FOD Binnenlandse Zaken – de algemene directie Instellingen en Bevolking en het
Crisiscentrum – gebruiken draagbare apparaten. Die kunnen niet worden aangesloten op
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het interne netwerk van het departement. Enkel de e-mail kan worden gesynchroniseerd.
De andere FOD’s gebruiken nog geen draagbare apparaten.
Opslag van gegevens
In het algemeen wordt er voor de opslag van gegevens geen onderscheid gemaakt tussen
de personeelsleden die telewerk doen en de andere personeelsleden. De onderzochte FOD’s
maken back-ups op centrale servers en kunnen verloren gegevens herstellen. Alle FOD’s
bevelen hun telewerkers aan geen gegevens op de harde schijf van hun laptop te bewaren.

4

Conclusies en aanbevelingen

Op basis van de verzamelde informatie kan worden geconcludeerd dat de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Economie en de FOD P&O alle redelijke maatregen hebben genomen om
ervoor te zorgen dat de gegevens worden beschermd, opgeslagen en kunnen worden gerecupereerd, dat ze op beveiligde wijze worden overgezonden en dat het aan telewerkers ter
beschikking gestelde materiaal wordt beschermd.
Deze departementen hebben ook adequate maatregelen genomen voor de identificatie en
autorisatie van hun gebruikers. Bij de FOD Sociale Zekerheid werd heel de werkorganisatie
van het departement geherstructureerd rond en in het licht van telewerk.
De FOD Binnenlandse Zaken moet daarentegen zijn veiligheidsbeleid en –maatregelen herzien, in het bijzonder op het vlak van de wachtwoorden, veiligheidssystemen en bescherming van laptops. Een overheidsopdracht is uitgeschreven voor de toegangsmachtigingen.
Voor het Rekenhof moeten het veiligheidsbeleid en de veiligheidsmaatregelen van de diensten die onder de FOD Binnenlandse Zaken ressorteren meer gecoördineerd worden.
Het koninklijk besluit van 22 november 2006 verplicht werkgevers die telewerk invoeren
om jaarlijks aan de FOD P&O een volledig verslag te bezorgen over het telewerk in hun
instelling. Niet alle FOD’s verstrekken die verslagen, ondanks de aanmaningen van de FOD
P&O.
Voor het Rekenhof zou de FOD P&O op basis van die verslagen een algemene evaluatie van
het telewerk binnen het federaal openbaar ambt moeten maken. Het beveelt aan dat die
evaluatie o.m. nagaat wat de gevolgen zijn van de beperkingen op occasioneel thuiswerk.
Dat zijn dezelfde als die voor regelmatig thuiswerk, waardoor ze moeilijk toepasbaar zijn
en waardoor de effectieve toepassing van de veiligheidsmaatregelen niet gegarandeerd is.

5

Tegensprekelijke procedure

De resultaten van deze audit zijn voorgelegd aan de onderzochte FOD’s. Met hun opmerkingen is in dit verslag rekening gehouden.
Het ontwerpverslag werd per brief op 17 oktober 2012 bezorgd aan de ministers en staatssecretaris bevoegd voor de vier onderzochte FOD’s. De minister van Binnenlandse Zaken
heeft bij brief van 3 december 2012 geantwoord dat ze geen opmerkingen had.
VERHAALRECHT ARBEIDSONGEVALLEN

Verhaalrecht bij
arbeidsongevallen
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In zijn 164e Boek bracht het Rekenhof verslag uit over de toepassing van het verhaalrecht bij
arbeidsongevallen door acht federale overheidsdiensten. Hierbij bleek dat niet al deze diensten
gebruik maakten van dit recht tot terugvordering. Waar dit wel gebeurde bleek, o.m. bij gebrek
aan centrale aansturing en eenduidige communicatie, de efficiëntie van de terugvorderingen
te variëren.
Uit een nieuw onderzoek bij alle federale overheidsdiensten blijkt dat de meeste aanbevelingen
van het Rekenhof inmiddels worden toegepast. Niettemin blijft nog een aantal aandachtspunten bestaan, hoofdzakelijk op het vlak van informatie-uitwisseling en informatisering.
Er kan een schaalvoordeel ontstaan indien alle federale administraties het beheer van arbeidsongevallendossiers waarin verhaal kan worden uitgeoefend aan één enkele centrale dienst toevertrouwen.

1

Context

1.1
Voorwerp van het onderzoek
Wanneer personeelsleden van overheidsdiensten door de fout van derden het slachtoffer
worden van een arbeidsongeval, kan de overheid de vergoedingen die ze betaald heeft aan
de betrokken personeelsleden-slachtoffers of aan hun rechthebbenden, recupereren bij de
aansprakelijke derden.
In zijn 164e Boek508 bracht het Rekenhof verslag uit over de toepassing van dit verhaalrecht
door acht FOD’s509. Hierbij bleek dat deze federale overheidsdiensten niet allemaal overgingen tot terugvordering. Waar dit wel gebeurde, varieerde de efficiëntie van het terugvorderingsproces. Dit werd onder meer veroorzaakt door een gebrek aan centrale aansturing en
eenduidige communicatie510.
Vijf jaar na deze publicatie besliste het Rekenhof na te gaan of de betrokken overheden
lessen hebben getrokken uit de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek en hoe de
centrale administraties die er niet bij betrokken waren, deze problematiek aanpakken.
1.2
Wettelijk en reglementair kader
Arbeidsongevallen in de openbare sector worden behandeld in de wet van 3 juli 1967511. Die
wet vertoont veel gelijkenissen met de algemene arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (die
overal geldt waar geen specifieke regelingen zoals de wet van 1967 bestaan). De personeelsleden van de openbare sector kunnen gedurende de periode van tijdelijke arbeidsonge-

508 Rekenhof, 164e Boek, Volume I, p. 642 e.v. Ter beschikking op www.rekenhof.be
509 Binnenlandse Zaken; Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Financiën; Justitie; Sociale Zekerheid; Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg en Landsverdediging.
510 In het 168e Boek gaf het Rekenhof voor de arbeidsongevallen bij de federale centrale overheid een overzicht van de
bedragen die in 2009 bij de verantwoordelijke derden teruggevorderd werden ( 168e Boek, Volume I, p. 415-416).
511 Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen
op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. De militairen vallen onder een afzonderlijke regeling: de Samengeordende Wetten op de Vergoedingspensioenen (besluit van de regent van 5 oktober 1948 ). Het huidig onderzoek beperkt zich tot de toepassing van de wet van 1967 en laat de militairen buiten
beschouwing.
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schiktheid meestal verder aanspraak maken op hun wedde. Na consolidatie512 hebben de
slachtoffers eventueel recht op een rente. Bovendien worden allerhande kosten terugbetaald. Deze uitgaven zijn meestal ten laste van de verschillende overheden/begrotingen.
Anders dan de openbare instellingen of andere autonome entiteiten, kunnen de centrale
overheden (ministerie, FOD’s, POD’s…) immers geen verzekering afsluiten om het risico
financieel te spreiden. De kosten moeten zij dus zelf dragen.
De artikelen 3 tot en met 13 van de wet van 1967 leggen de vergoedingsregeling vast. In artikel 14 (en 14bis) wordt een cumulatie en –subrogatieregeling uitgewerkt. De toepassing van
die regeling vormt het onderwerp van dit onderzoek.
Deze subrogatie (of indeplaatsstelling) is onderworpen aan een dubbele limiet. De vordering
is beperkt tot het bedrag van de wettelijke vergoedingen (of het overeenstemmende bedrag
in kapitaal). Ze kan bovendien slechts worden uitgeoefend in de mate dat het slachtoffer (of
de rechthebbenden) zelf rechten kan inroepen tegen de aansprakelijke. Dit is inherent aan
het subrogatoire karakter van de vordering. De betaler neemt de plaats in van de schuldeiser, zodat de rechten van deze laatste worden overgedragen.
De overheid kan bijgevolg nooit aanspraak maken op een gemeenrechtelijke vergoeding
voor schade die niet gedekt wordt door het arbeidsongevallenrecht, zoals de aantasting
van de fysieke integriteit, aangezien de vergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid
enkel betrekking heeft op de materiële professionele schade.
1.3
Onderzoekmethode
Het Rekenhof kondigde het vervolgonderzoek op 4 april 2012 aan bij alle centrale federale
overheden (ministerie, FOD’s en POD’s) en de verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen.
Aansluitend werd aan iedere overheidsdienst een vragenlijst bezorgd waarin werd gepeild
naar de mate waarin de overheidsinstellingen die bij het eerdere onderzoek betrokken waren, nu rekening houden met de aanbevelingen die in december 2007 werden geformuleerd.
Ook werd geïnformeerd naar de wijze waarop de overige federale overheidsinstellingen het
verhaalrecht opvolgen en hoe ze die opvolging organiseren.
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het eerste onderzoek waren de volgende:
•

Sommige FOD’s vorderden geen kosten en vergoedingen wegens arbeidsongeval terug.
Soms werd de procedure (te) laat opgestart, werden bepaalde kostenelementen niet teruggevorderd of werd nagelaten de vordering op te volgen. Het Rekenhof benadrukte
dat bij elk arbeidsongeval met een aansprakelijke derde minstens een administratieve
terugvordering moet worden verzonden en boekhoudkundig geregistreerd. Eventueel
kan daarna de innig ervan worden gespreid of uitgesteld indien de schuldenaar duidelijk
onvermogend is (wat in het bijzonder het geval is bij gedetineerden).

512 De consolidatie is het ogenblik waarop wordt verwacht dat de letsels van het arbeidsongeval niet meer zullen evolueren en dus een blijvend karakter aannemen.
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•

•

•

•

Omdat het Hof van Cassatie het terugvorderingsrecht op grond van de artikelen 1382 en
1383 BW had ingekort, gaf het Rekenhof de raad om de vordering steeds bijkomend te
steunen op de subrogatieartikelen 14, § 3, of 14bis, § 3, van de wet van 3 juli 1967.
Om steeds volledige informatie te hebben over de feiten en te weten welk gevolg de
zaak krijgt, moesten de FOD’s systematisch alle informatie bij het parket opvragen. Ze
moesten zich ook consequent burgerlijke partij stellen en daarvan slechts afwijken met
afdoende motivering.
Een gecentraliseerde aanpak (minstens per overheidsdienst of zelfs over de overheidsdiensten heen) werd aangeraden, gelet op de complexiteit van de materie. Ook het opzetten van een kennisdatabank kon hieraan tegemoet komen.
Om de inzet van advocaten te optimaliseren, zou over de FOD’s heen informatie over de
advocaten en hun deskundigheid ter beschikking moeten worden gesteld. De communicatie tussen de dossierbehandelaars en de verantwoordelijken voor het terugvorderen
van de sommen moest verbeteren (vastleggen van verantwoordelijkheden, doorgeven
van gegevens, bepalen van op te geven mededeling bij de betalingsopdrachten). Er werd
ook gesuggereerd dat één rekenplichtige per FOD of één rekenplichtige voor alle FOD’s
zowel de medische kosten, het loonverlies als de rente zou innen.

Alle aangeschreven departementen hebben geantwoord op de voorgelegde vragenlijst.
1.4 Tegensprekelijke procedure
De resultaten van de bevraging werden verwerkt in een artikel dat werd voorgelegd aan
alle centrale federale overheden (ministerie, FOD’s en POD’s en de Federale Politie) en de
verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen. Het Rekenhof ontving een antwoord
van het Ministerie van Landsverdediging en de FOD’s Kanselarij van de Eerste Minister;
Budget en Beheerscontrole; Mobiliteit en Vervoer; Economie, KMO, Middenstand en Energie; Financiën; Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;
Binnenlandse Zaken (met inbegrip van de Federale Politie); Sociale Zekerheid; Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en Justitie.
Het artikel houdt rekening met hun reacties.

2

Resultaten van het onderzoek

2.1
Algemeen
Zoals het Rekenhof uitdrukkelijk had aanbevolen, vorderen nu alle FOD’s in principe de
kosten en vergoedingen wegens arbeidsongeval terug in de gevallen waarbij een verhaalrecht mogelijk is.
Een aantal departementen merkt wel op dat het effectief terugvorderen soms voor problemen zorgt, bijvoorbeeld als de aansprakelijke derde onvermogend is. Dat probleem rijst
voornamelijk bij arbeidsongevallen waar een personeelslid van een penitentiaire inrichting
slachtoffer wordt van een gedetineerde. Ook de Federale Politie kent gelijkaardige problemen.
2.2
Rechtsgrond
De terugvorderingen worden gebaseerd op de artikelen 1382 en 1383 BW en de subrogatieartikelen 14, § 3 of 14bis, § 3, van de wet van 3 juli 1967.
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Artikel 14, § 3, stelt de overheid of de instelling die de last van de wettelijke vergoedingen
(of de bezoldiging betaald tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, eigenlijk ook een vergoeding) draagt, tot het bedrag van deze vergoedingen, in de plaats van het slachtoffer of
de rechthebbenden ten aanzien van een aansprakelijke derde. Er is dus sprake van een wettelijke subrogatie. Artikel 14bis van de wet legt de cumulatie- en subrogatieregeling vast bij
een verkeersongeval met objectieve aansprakelijkheid.
Op basis van de rechtspraak van het Hof van Cassatie513 kunnen in gemeen recht enkel de
sommen worden teruggevorderd die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
de bezoldiging. Daarom kan een belangrijke deel van de toegekende renten niet worden
teruggevorderd en lijdt de overheid (die als eigen verzekeraar optreedt) bijna steeds één of
andere vorm van financieel verlies. Ook de subrogatieregels in de wet van 3 juli 1967 garanderen geen volledige recuperatie van de onkosten voor de overheid.
2.3
Opvragen van informatie en burgerlijkepartijstelling
De departementen verklaren nu systematisch informatie op te vragen bij politie en parket.
Indien niet wordt ingegaan op het voorstel van minnelijke schikking, stellen ze zich burgerlijke partij, in de mate dat de omstandigheden van het dossier dit realistisch verantwoorden. Hierbij wordt rekening gehouden met de omvang van de geëiste sommen en de kans
op effectieve terugvordering.
2.4
Organisatorische aanpak
Doorgaans zijn slechts enkele personeelsleden per departement voor een deel van hun
takenpakket belast met de terugvorderingsdossiers, waardoor weinigen op dat vlak competent zijn. Bij het departement met de meeste dossiers (de Federale Politie) betreft het
vijf personeelsleden (VTE). De organisatorische aanpak moet de kans op een foutieve of
minder effectieve afhandeling van de dossiers zoveel mogelijk beperken.
De bevoegde dienst (vaak de juridische dienst, een dienst geschillen, een centrale dienst
arbeidsongevallen of de stafdienst Personeel en Organisatie) bekleedt meestal een centrale
plaats binnen de organisatie. Vooral de FOD Justitie heeft naar aanleiding van de aanbevelingen van het Rekenhof de sterk gefragmenteerde organisatie van de terugvorderingen
aangepakt. Arbeidsongevallendossiers worden door de dossierbeheerders opgevolgd in de
P&O-cellen van de verschillende administraties (centrale diensten, penitentiaire inrichtingen, justitiehuizen, erediensten en rechterlijke organisatie). Wanneer een aansprakelijke
derde wordt geïdentificeerd, wordt het dossier overgezonden naar de dienst Geschillen en
Juridische Adviezen (behorende tot de diensten van de voorzitter) die het verder afhandelt.
Enkel de dossiers die betrekking hebben op de personeelsleden van de penitentiaire inrichtingen worden vanwege de specifieke omstandigheden nog afzonderlijk afgehandeld.
De meeste FOD’s beschikken nog steeds niet over geschreven procedureregels voor de aanpak van dergelijke dossiers. Enkel de FOD Binnenlandse Zaken en de Federale Politie beschikken over een eigen vademecum, andere departementen (zoals de FOD Personeel en
Organisatie en de FOD Justitie) bereiden een procedurebeschrijving voor.

513 Onder meer de arresten van 9 januari 2006, 12 november 2008 en 30 juni 2009, waarover ook al verslag werd uitgebracht in het eerste onderzoek (Rekenhof, 164e Boek, Volume I, p. 644).

VERHAALRECHT ARBEIDSONGEVALLEN / 497

MEDEX, de geneeskundige dienst van de federale overheid die de medische kosten terugbetaalt, heeft een geschreven procedure voor de terugvordering van deze kosten.
Er bestaat nog steeds geen centrale kennisdatabank met onder meer voorbeelddossiers die
de dossierbeheerders van de verschillende administraties kunnen raadplegen. Sommige
departementen, zoals de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, zijn van oordeel
dat de FOD Personeel en Organisatie dit zou kunnen coördineren en implementeren. De
minister van Begroting wijst erop dat men hierbij rekening moet houden met de beperkingen die de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens
oplegt. Hij stelt voor deze databank ook aan te vullen met documentatie betreffende de
mogelijke interne controle op het vlak van het verhaalrecht.
2.5
Boekhoudkundige verwerking en informatiestromen
De invoering van Fedcom514 beïnvloedt de boekhoudkundige verwerking van de vastgestelde rechten op het gebied van de terugvorderingen. De terugvorderingen worden als een
uitgaande factuur geboekt en de rekenplichtige beschikt ook over een journaal waarin de
vastgestelde rechten per begroting staan opgelijst. De dossierbeheerders moeten de dossiers up-to-date houden en de rekenplichtige informeren. De toestand van de ontvangsten
kan opgevolgd worden in Fedcom. Meerdere departementen wijzen uitdrukkelijk op het
gebruiksgemak hiervan.
Voor de vorderingen van medische facturen signaleert de FOD Financiën dat nog steeds
geen automatische kennisgeving van betalingen door MEDEX bestaat. De dossierbeheerder
moet stelselmatig per mail betalingen van medische facturen opvragen bij de boekhouding
van MEDEX. Deze communicatie verloopt zeer stroef en is soms niet correct. Stortingen
van lijfrente/kapitaal moeten worden opgevraagd bij de boekhouding van de Pensioendienst voor de Openbare Sector (PDOS), die voor de uitbetaling ervan verantwoordelijk is.
De FOD Justitie wijst er daarnaast op dat momenteel niet geautomatiseerd kan worden
nagegaan of de teruggevorderde sommen effectief zijn ontvangen. Dat kan enkel dossier
per dossier en op uitdrukkelijke vraag. Dezelfde FOD signaleert ook dat het vaak – vanwege
de omvang van het departement – moeilijk is de dossiers volledig correct samen te stellen
en up-to-date te houden: informatie over de situatie van het personeelslid (consolidatie,
herval, medische kosten) wordt niet steeds doorgegeven en niet alle P&O-cellen volgen
dezelfde procedures.
MEDEX verklaart nu te beschikken over een nieuwe informaticatoepassing (Mediflow). Bij
de totstandkoming ervan werd rekening gehouden met de aanbevelingen die het Rekenhof
deed. Dit programma wordt momenteel gefinaliseerd en zou eind 2012 operationeel zijn.
De Cel Medische Kosten van MEDEX bepaalt de medische kosten die moeten worden teruggevorderd en geeft dit door aan de verschillende FOD’s die verantwoordelijk zijn voor de
terugvordering en aan de dienst Begroting en Rekenplichtigheid van MEDEX. Deze laatste
zorgt voor het registreren en verwerken van de terugvorderingsfacturen in Fedcom. MEDEX signaleert dat het zelf computerprogramma’s gebruikt die onverenigbaar zijn met Fed-

514 De op SAP gebaseerde boekhoudtoepassing die in gebruik werd genomen om de boekhouding van de federale
Staat te moderniseren.
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com, wat aanleiding geeft tot een gebrek aan transparantie en waarbij sommige informatie
verloren gaat. Daarnaast blijkt het niet mogelijk te zijn vanuit Fedcom herinneringsbrieven
te versturen wanneer de verantwoordelijke derde en/of hun verzekering niet betalen. Er
wordt gezocht naar een oplossing voor dit probleem.
Op korte termijn zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu overleggen met de federale werkgevers om de wederzijdse uitwisseling van informatie
te verbeteren.

3

Conclusies en aanbevelingen

De federale centrale administraties hebben het merendeel van de aanbevelingen van het
Rekenhof in de praktijk gebracht. Dit geldt voor de soorten kosten die worden teruggevorderd, de kosten-batenoverweging die wordt gehanteerd alvorens een vordering aan te vatten of te staken, de rechtsbasis op grond waarvan wordt teruggevorderd, het opvragen van
bijkomende informatie bij het parket en de systematische burgerlijkepartijstelling.
De departementen stellen vast dat de invoering van Fedcom de boekhoudkundige verwerking, opvolging en rapportering heeft gestroomlijnd en vergemakkelijkt.
De plaats van de diensten die de terugvorderingsdossiers beheren is nu veelal centraal in
het organogram; zij zijn daardoor beter geschikt om de terugvordering effectief te kunnen
opvolgen.
Andere punten blijven voor verbetering vatbaar: de wijze waarop over arbeidsongevallen
en hun eventuele terugvordering wordt gerapporteerd, de dubbele registratiesystemen die
bestaan en die niet met elkaar kunnen communiceren (bij MEDEX), de kennisgeving van
betalingen op medische facturen die niet automatisch gebeurt, evenmin als kennisgeving
van de vorderingen van rente/kapitaal door de PDOS. De procedures zijn veelal niet schriftelijk vastgelegd. De interne informatiedoorstroming is nog niet optimaal, terwijl overkoepelende beheersystemen te weinig worden ontwikkeld met naleving van de eisen van compatibiliteit en transparantie.
Algemeen kan worden geconcludeerd dat in vergelijking met het beperkte aantal terugvorderingsdossiers en de geringe omvang ervan, de uitvoering ervan complex en intensief is.
De afhandeling van deze dossiers door een dienst die bevoegd is voor de hele federale overheid kan een schaalvoordeel opleveren. Het opzetten van een centrale kennisdatabank kan
een eerste stap in die richting zijn.
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De pensioenlast van de overheidssector steeg tussen 2007 en 2011 met 25,5 % (+ 2,24 miljard
euro). Voor de rustpensioenen bedroeg de stijging 27,9 % (+ 2,11 miljard euro) en voor de overlevingspensioenen 10,9 % (+ 0,13 miljard euro).
In 2011 bedroegen de nominale pensioenuitgaven 11,02 miljard euro, een toename van 6,6 %
tegenover 2010.
De pensioenen van de gemeenschappen (inclusief het onderwijs) en de gewesten, omvatten
5,86 miljard euro, wat 53,1 % van deze uitgaven vertegenwoordigt.
Voor de federale overheidsdiensten beliepen de pensioenuitgaven 4,18 miljard euro, een stijging
van 6,9 % in vergelijking met 2010. De belangrijkste uitgavenpost op dit bestuursniveau bleef
ook in 2011 die van de militaire pensioenen (leger + ex-rijkswacht) met 1,29 miljard euro.
Op 1 juli 2011 waren er 456.066 lopende pensioenen (365.121 rustpensioenen en 90.945 overlevings- en wezenpensioenen), een groei van 11,0 % sinds 1 juli 2007 (+ 45.291 pensioenen) waarvan 2,7 % (+ 12.073 pensioenen) sinds 1 juli 2010.
Op 1 juli 2011 werden 94,6 % van de overlevingspensioenen toegekend aan een vrouwelijke titularis.

1

Inleiding

De cijfers in dit artikel hebben betrekking op de rust- en overlevingspensioenen van de
overheidssector in de periode 2007 – 2011, voor zover ze door de Pensioendienst voor de
Overheidssector (PDOS) administratief worden beheerd515. Ze zijn ontleend aan de databank van deze instelling516.

515 Dit beheer houdt in: vaststelling van het recht op pensioen en berekening van het pensioenbedrag aan 100%.
Daarnaast ook de opvolging van de cumulatie met een beroepsactiviteit, een vervangingsinkomen of andere
pensioenen die kan leiden tot vermindering of volledige schorsing van het pensioenbedrag. Indexering en betaling
van het pensioenbedrag zijn een opdracht van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven – Pensioenen (CDVU – Pensioenen). Voor een gedetailleerde afbakening van de bevoegdheden en opdrachten van de PDOS: Rekenhof, 167e
Boek, Volume I, p. 601 e.v. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
516 PDOS, pensioenstatistieken (www.pdos.fgov.be). Tenzij anders aangegeven:
• wordt onder rust- en overlevingspensioenen van de openbare sector begrepen zowel de pensioenen voor zuivere
loopbanen (loopbanen enkel opgebouwd in het openbaar ambt) als de pensioenen voor gemengde loopbanen
(zowel openbare als private sector, zowel werknemer als zelfstandige);
• wordt het begrip autonome overheidsbedrijven gebruikt zoals in de statistieken van de PDOS;
• hebben de pensioenbedragen betrekking op bruto geïndexeerde jaarbedragen, inclusief pensioenachterstallen, vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld;
• verwijzen cijfers over pensioenaantallen naar de toestand op 1 juli van de betreffende kalenderjaren;
• worden onderwijspensioenen geclassificeerd als pensioenen van de gemeenschappen;
• wordt met onderwijspensioenen bedoeld de pensioenen van het officieel gesubsidieerd, vrij gesubsidieerd en
gemeenschapsonderwijs;
• zijn de wezenpensioenen geïncorporeerd in de overlevingspensioenen;
• wordt RP als afkorting voor rustpensioen gebruikt en OP voor overlevingspensioen.
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De pensioenen van vastbenoemde ambtenaren517 van sommige instellingen uit de publieke
sector vallen buiten de bevoegdheid van de PDOS. Dat is ondermeer het geval voor de
NMBS, de VRT en sommige provinciale of lokale besturen. Deze pensioenen komen dus
niet aan bod. Daarnaast worden sommige pensioenen die de PDOS wel beheert, toch buiten
beschouwing gelaten, zoals de vergoedingspensioenen voor oorlogs- en vredestijd en de
oorlogs- en mobilisatierenten.

517 Evenals de pensioenen van hun rechthebbenden (overlevingspensioenen, wezenpensioenen).
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295,4

6,6

51,8

59,2

177,8

496,0

18,7

76,8

155,3

245,2

25,9

10,1

15,8

103,8

Totaal
21,5
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153,4

Totaal
37,1
167,2

Totaal
39,7

8.671,0

150,0

RP
39,9
175,9

Totaal
43,0

1.312,4 9.983,4

25,9

OP
3,0

518 46.835 euro.
519 41.976 euro.

Bron: tabel Rekenhof (op grond van PDOS-cijfers) 518 519

Totaal

Subtotaal

Intercommunales
9.024,3

1.318,6

2,9

0,8

-

0,1

0,7

24,1

OP
3,1

2011

3,6

0,1

0,5

3,1

193,3

Totaal
47,7

10.342,9 9.659,5 1.361,5 11.021,0

3,5

0,8

2,7

0,1

0,0

-

0,0

0,4

0,5

519

0,0

2,4

169,2

RP
44,6

2,9

181,2

Totaal
44,5

518

26,0

OP
3,1

2010

0,7

155,2

RP
41,5

0,5

1.279,3 9.456,6

25,6

OP
2,8

2009

Ocmw’s

8.177,3

141,6

RP
36,9

2008

2,2

1.228,2 8.780,8

23,9

129,5

7.552,6

OP
2,5

RP
34,6

2007

Gemeenten

Duitstalige lokale
besturen

Subtotaal

Intercommunales

Bestuursniveau

2007
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Tussen 2007 en 2011 is de jaarlijkse pensioenlast toegenomen met 25,5 % (+ 2,24 miljard
euro). Voor de rustpensioenen bedroeg de stijging 27,9 % (+ 2,11 miljard euro) en voor de
overlevingspensioenen 10,9 % (+ 0,13 miljard euro). De aangroei van pensioenuitgaven in de
openbare sector ligt dus hoofdzakelijk bij de rustpensioenen.
Grafiek 1 – Procentuele stijging van de pensioenuitgaven per jaar (2007 – 2011)
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7,7 %
7,0 %
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Bron: grafiek Rekenhof (op grond van PDOS-cijfers)
In 2011 stegen de pensioenuitgaven ten opzichte van 2010 met 6,6 %. Voor de rustpensioenen was dat 7,0 % en voor de overlevingspensioenen 3,3 %. Enkel in 2008 lag de relatieve
aangroei hoger.
De uitgaven voor overlevingspensioenen groeien minder aan vanwege demografische evoluties en het grotere aandeel vrouwen in de beroepsactieve bevolking. Zo worden er de laatste 25 jaar minder huwelijken gesloten, waardoor het aantal potentiële rechthebbenden op
een overlevingspensioen daalt. Het recht op een overlevingspensioen blijft in de openbare
sector immers verbonden aan een huwelijksband bij overlijden van de rechtgever of een
vroegere huwelijksband in geval van een langstlevende gescheiden echtgenoot.
Door het stijgend aantal echtscheidingen, ook in de leeftijdscategorie boven de 50 jaar,
komt het wel meer voor dat zowel een langstlevende als een gescheiden echtgenoot recht
heeft op een overlevingspensioen. De meerkost daarvan is echter zeer beperkt omdat het
overlevingspensioen dat in afwezigheid van een gescheiden echtgenoot aan de langstlevende zou worden toegekend, wordt opgedeeld tussen de twee rechthebbenden (zonder
dat de langstlevende echtgenoot minder mag krijgen dan de helft van het totale pensioen).
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De uitgaven voor overlevingspensioenen stegen ook minder sterk omdat steeds meer weduwen of gescheiden echtgenotes520 op grond van hun arbeidsloopbaan een rustpensioen
krijgen waarvan de omvang onder de geldende cumulatieregels521 de betaling van een
188 overrustpensioen krijgen waarvan de omvang onder de geldende cumulatieregels de betaling
522
189
levingspensioen
inperkt of opheft .inperkt of opheft .
van een overlevingspensioen
Op federaal
bedragen
de pensioenuitgaven
in 2011
miljard
euro
Op federaal
niveauniveau
bedragen
de pensioenuitgaven
in 2011
4,18 4,18
miljard
euro
(+ (+
6,96,9
%%
tetegenover
2010).
Militaire
pensioenen
(leger
+
ex-rijkswacht)
vormen
de
belangrijkste
genover 2010). Militaire pensioenen (leger + ex-rijkswacht) vormen de belangrijkste uitgamiljard
euro),
gevolgd
dooroverheidsbedrijven
autonome overheidsbedrijven
(1,07
miljard
venpostuitgavenpost
(1,29 miljard(1,29
euro),
gevolgd
door
autonome
(1,07 miljard
euro)
euro) en federale departementen (0,99 miljard euro). Hun pensioenbedragen
en federale departementen (0,99 miljard euro). Hun pensioenbedragen vertegenwoordigen
vertegenwoordigen respectievelijk 30,8 %, 25,5 % en 23,7 % van de federale
respectievelijk
30,8 %, 25,5 % en 23,7 % van de federale pensioenuitgaven.
pensioenuitgaven.

GrafiekGrafiek
2 – Verdeling
van van
de pensioenuitgaven
bestuursniveaus
(2011)
2 –Verdeling
de pensioenuitgavenover
over verschillende
verschillende bestuursniveaus
(2011)
988,3 mio
9,0 %
Onderwijs

4.177,0 mio
37,9 %
5.348,3 mio
48,5 %

Federale overheid
Lokale besturen
Gemeenschappen &
gewesten

507,2 mio
4,6 %

Bron: grafiek
(op grond(op
vangrond
PDOS-cijfers)
Bron:Rekenhof
grafiek Rekenhof
van PDOS-cijfers)
De pensioenen
het onderwijs
en de federale
overheid
vertegenwoordigden
De pensioenen
van hetvan
onderwijs
en de federale
overheid
vertegenwoordigden
met 9,53met
mil9,53 miljard euro 86,4 % van de pensioenuitgaven.
jard euro 86,4 % van de pensioenuitgaven.

520 Overlevingspensioenen worden in overgrote meerderheid toegekend aan vrouwelijke titularissen (94,6 % op
1 juli 2011).
521 Wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, hoofdstuk II, eerste afdeling (Pensioenen van de openbare sector, maximumbedragen en cumulatieregelen).
522 	In de188
periode 2007 – 2011 zijn er 25.205 “vrouwelijke” rustpensioenen bijgekomen naast 17.951 “mannelijke”. HoeWet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, hoofdstuk II, eerste afdeling
wel de levensverwachting van de Belgische vrouw die van de man met ruim vijf jaar overstijgt, zijn er in dezelfde
(Pensioenen van de openbare sector, maximumbedragen en cumulatieregelen).
periode
189 slechts 960 “vrouwelijke” overlevingspensioenen bijgekomen.
In de periode 2007 - 2011 zijn er 25.205 ‘vrouwelijke’ rustpensioenen bijgekomen naast 17.951 ‘mannelijke’.
Hoewel de levensverwachting van de Belgische vrouw die van de man met ruim 5 jaar overstijgt, zijn er in dezelfde
periode slechts 960 ‘vrouwelijke’ overlevingspensioenen bijgekomen.
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Grafiek 3 – Relatieve stijging van de pensioenuitgaven volgens bestuursniveau (2007 – 2011)
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Bron: grafiek Rekenhof (op grond van PDOS-cijfers)
De grootste relatieve stijging is terug te vinden bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
het Waals Gewest, de kleinste bij de Vlaamse lokale besturen en het federaal niveau. Ze
stemmen respectievelijk overeen met 9,7 miljoen euro, 35,7 miljoen euro, 83,3 miljoen euro
en 708,4 miljoen euro.
De lokale besturen van de Duitstalige Gemeenschap zijn niet opgenomen omdat er pas
sinds 2010 cijfers bekend zijn.

Bron: grafieken Rekenhof (op grond van PDOS-cijfers)
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Grafiek 4 – Aangroei van de uitgaven in miljoen euro voor de rustpensioenen van de federale en gedefedereerde bestuursniveaus (2007 – 2011)
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Grafiek 5 – Procentuele aangroei van de uitgaven voor de rustpensioenen van de federale en gedefedereerde bestuursniveaus (2007 – 2011)
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In de periode 2007 – 2011 namen de uitgaven van de rustpensioenen het meest toe bij het
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, gevolgd door de federale overheid en het onderwijs van de Franstalige Gemeenschap. Procentueel was de verhoging het sterkst bij de gewesten en gemeenschappen (exclusief onderwijs) en bij uitstek bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.
Tabel 2 – Pensioenuitgaven naar woonplaats (2011)
Rustpensioenen

Overlevingspensioenen

Woonplaats

Aantal

Procentuele
verdeling
per gewest

Gem.
jaarbedrag
(in euro)

Aantal

Procentuele
verdeling
per gewest

Gem.
jaarbedrag
(in euro)

Vlaams Gewest

210.803

57,7

26.550

49.449

54,4

15.076

Waals Gewest

125.560

34,4

26.060

32.571

35,8

14.436

24.076

6,6

28.061

7.487

8,2

16.575

4.682

1,3

24.584

1.438

1,6

15.160

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Buitenland

Bron: tabel Rekenhof (op grond van PDOS-cijfers)
In 2011 werd 57,7 % van de rustpensioenen toegekend aan titularissen gedomicilieerd in
Vlaanderen. Titularissen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvingen het gemiddeld hoogste rust- of overlevingspensioen. Het gemiddeld laagste overlevingspensioen
werd uitbetaald in het Waals Gewest.
1,3 % van de overheidspensioenen zijn bestemd voor titularissen verblijvend in het buitenland.

Pensioenaantallen

36.358

7.666

2.320

32.193

5.631

5.023

Autonome overheidsbedrijven

Instellingen openbaar nut

Erediensten

Leger

Ex-rijkswacht

Geïntegreerde politie

4.363

2.644

26.713

12.277

Departementen

Instellingen van openbaar
nut

Gemeenschapsonderwijs

Officieel gesubsidieerd
onderwijs

Vlaamse Gemeenschap en
Vlaams Gewest

120.871

3.426

Speciale korpsen

Subtotaal

28.254

RP

2.328

4.131

486

946

54.487

429

4.830

16.357

31

3.003

13.327

1.493

15.017

OP

01.07.2007

Departementen

Federale overheidsdiensten

Bestuursniveau

6.198

5.355

32.165

2.320

7.831

37.553

3.528

28.578

RP

14.605

30.844

3.130

5.309

12.697

27.439

2.846

4.675

175.358 123.528

5.452

10.461

48.550

2.351

10.669

49.685

4.919

43.271

Totaal

2.326

4.169

501

1.022

54.403

540

4.741

16.282

32

3.002

13.427

1.501

14.878

OP

01.07.2008

Tabel 3 – Aantal pensioenen naar bestuursniveau (1 juli 2007 – 1 juli 2011)

3

15.023

31.608

3.347

5.697

177.931

6.738

10.096

48.447

2.352

10.833

50.980

5.029

43.456

Totaal

13.135

28.117

3.039

4.938

125.769

7.128

5.106

32.013

2.316

8.011

38.644

3.654

28.897

RP

2.335

4.226

532

1.081

54.173

620

4.602

16.159

33

2.952

13.567

1.512

14.728

OP

01.07.2009

8.049

4.838

31.831

2.292

8.140

39.726

3.809

29.263

RP

15.470

32.343

3.571

6.019

13.488

28.786

3.267

5.238

179.942 127.949

7.748

9.708

48.172

2.349

10.963

52.211

5.166

43.625

Totaal

2.321

4.259

555

1.126

53.860

726

4.454

16.015

34

2.936

13.608

1.528

14.559

OP

01.07.2010

15.809

33.045

3.822

6.364

181.809

8.775

9.292

47.846

2.326

11.076

53.334

5.337

43.822

Totaal

13.865

29.395

3.554

5.528

131.268

9.023

4.594

31.846

2.297

8.305

41.348

4.005

29.850

RP

2.354

4.365

579

1.159

53.549

856

4.302

15.912

34

2.932

13.660

1.538

14.315

OP

01.07.2011

16.219

33.760

4.133

6.687

184.817

9.879

8.896

47.758

2.331

11.237

55.008

5.543

44.165

Totaal

512

92.012

Subtotaal

1.763

21.080

21.394

23.023

68.559

Instellingen van openbaar
nut

Gemeenschapsonderwijs

Officieel gesubsidieerd
onderwijs

Vrij gesubsidieerd onderwijs

Subtotaal

325

200

143

686

Gemeenschapsonderwijs

Officieel gesubsidieerd
onderwijs

Vrij gesubsidieerd onderwijs

Subtotaal

Departementen

2.143

2

Instellingen van openbaar
nut

Waals Gewest

16

Departementen

Duitstalige
Gemeenschap

1.299

Departementen

Franse
Gemeenschap

4.339

46.015

Vrij gesubsidieerd onderwijs

50.354

Totaal

658

91

23

35

31

0

2

8.911

2.430

2.621

3.263

306

291

2.801

777

166

235

356

2

18

77.470

25.453

24.015

24.343

2.069

1.590

12.230 104.242

OP

01.07.2007

RP

Bestuursniveau

2.296

728

152

207

351

2

16

70.988

24.232

22.021

21.526

1.834

1.375

95.733

48.076

RP

709

95

23

38

30

0

4

9.146

2.519

2.696

3.305

321

305

12.514

4.496

OP

01.07.2008

3.005

823

175

245

381

2

20

80.134

26.751

24.717

24.831

2.155

1.680

108.247

52.572

Totaal

2.458

779

165

228

365

3

18

73.225

25.251

22.653

21.929

1.933

1.459

99.353

50.124

RP

747

90

22

36

29

0

3

9.307

2.633

2.680

3.360

320

314

12.837

4.663

OP

01.07.2009
52.002

RP

3.205

869

187

264

394

3

21

82.532

27.884

25.333

25.289

2.253

1.773

2.596

835

183

248

381

3

20

75.524

26.342

23.290

22.352

2.007

1.533

112.190 102.781

54.787

Totaal

773

90

21

35

31

0

3

9.496

2.740

2.702

3.409

326

319

13.065

4.804

OP

01.07.2010

3.369

925

204

283

412

3

23

85.020

29.082

25.992

25.761

2.333

1.852

115.846

56.806

Totaal

2.792

884

200

254

405

3

22

77.467

27.354

23.817

22.602

2.087

1.607

106.364

54.022

RP

813

96

23

36

33

0

4

9.659

2.806

2.743

3.462

330

318

13.428

4.971

OP

01.07.2011

3.605

980

223

290

438

3

26

87.126

30.160

26.560

26.064

2.417

1.925

119.792

58.993

Totaal
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496

295

665

Instellingen van openbaar
nut

Subtotaal

1.725

Gemeenten

Brusselse lokale besturen

3.426

1.395

4.821

14.968
3.641

11.009
1.464

4.385
5.105

15.394

2.281

3.436

9.677

27.372

3.201

1.685

3.024

6.912

3.732

11.858

4.389

463

630

3.292

6.242

4.284

7.132

Subtotaal

1.818

2.806

6.385

21.130

1.136

7.545

11.073

778

340

438

3.037

579

RP

237

2.173

3.337

9.458

25.587

3.148

867

15.543

833

363

470

3.698

693

Totaal

Provincies

10.579

635

2.702

Ocmw’s

Intercommunales

448

3.306

6.152

Gemeenten

Waalse lokale besturen

5.988

4.202

6.678

4.239

98

35

63

888

179

OP

22.042

19.599

1.147

7.068

11.304

735

328

407

2.810

514

RP

Subtotaal

3.055

Intercommunales

812

14.317

754

329

425

3.466

665

Totaal

1.446

4.590

28

444

646

3.472

6.358

141

1.136

884

4.197

108

38

70

929

182

OP

01.07.2009

636

6.256

Ocmw’s

4.029

89

34

55

827

169

OP

01.07.2008

Provincies

10.288

Gemeenten

Vlaamse lokale besturen

370

2.639

RP

01.07.2007

Departementen

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

Subtotaal

Instellingen van openbaar
nut

Bestuursniveau

5.178

16.448

265

2.129

3.670

10.384

28.400

777

4.337

8.016

15.270

886

378

508

3.966

761

Totaal

3.812

12.178

261

1.787

3.106

7.024

23.022

720

2.319

8.544

11.439

848

368

480

3.248

652

RP

1.441

4.470

26

456

613

3.375

6.459

156

1.086

984

4.233

117

42

75

952

179

OP

01.07.2010

5.253

16.648

287

2.243

3.719

10.399

29.481

876

3.405

9.528

15.672

965

410

555

4.200

831

Totaal
701

4.354

12.923

281

1.874

3.479

7.289

24.035

753

2.382

9.051

11.849

909

398

511

3.493

RP

1.550

4.511

27

478

628

3.378

6.542

159

1.079

1023

4.281

129

47

82

988

175

OP

01.07.2011

5.904

17.434

308

2.352

4.107

10.667

30.577

912

3.461

10.074

16.130

1.038

445

593

4.481

876

Totaal

514

6.354

Subtotaal

8.153

1.795

1.537

Totaal

6.646

1.660

1.345

RP

6.860

1.722

1.406

RP

7.016

1.764

Bron: tabel Rekenhof (op grond van PDOS-cijfers)

Totaal

Subtotaal

62

90.258 433.959 353.551 90.442

150

0

10

52

1.871

197

233

OP

01.07.2010
1.440

RP

2

8.726

1.912

1.636

Totaal

Intercommunales
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Grafiek 66– Evolutie
vanvan
het aantal
pensioenen
(1 juli 2007
– 1 juli
2011)
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Grafiek 7 – Verdeling van de pensioenen naar bestuursniveau (1 juli 2011)
Grafiek 7 - Verdeling van de pensioenen naar bestuursniveau (1 juli 2011)
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een terugval voor militaire rustpensioenen (leger + ex-rijkswacht) (- 1.384), vooral toe te
schrijven aan de ex-Rijkswacht, een categorie die zo goed als geen pensioeninstroom meer
kent. Het aantal rustpensioenen voor ex-militairen bleef de voorbije jaren ongeveer gelijk,
maar was nog wel de tweede belangrijkste pensioengroep op federaal niveau. Hierbij moet
in rekening worden gebracht dat de pensioenleeftijdsgrens voor militairen, uitgezonderd
voor opperofficieren524, vastgesteld is op 56 jaar525, terwijl ze in 2011 voor federale ambtenaren 65 jaar bedroeg met mogelijkheid tot vervroegd pensioen vanaf 60 jaar.
Het Nederlandstalig onderwijs telde op 1 juli 2011 97.282 rustspensioenen, het Franstalig
onderwijs 73.773 en het Duitstalig 859 (tegenover 1 juli 2007 een stijging van opeenvolgend
14,4 %, 12,6 % en 28,6 %).
Tussen 1 juli 2007 en 1 juli 2011 zijn er 2.075 rustpensioenen bijgekomen voor de Vlaamse
Gemeenschap, 632 voor de Franse Gemeenschap en 7 voor de Duitstalige Gemeenschap,
telkens exclusief onderwijs. Voor het Waals Gewest bedroeg de aangroei 854 rustpensioenen en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 244.
Voor de lokale besturen526 waren er in dezelfde periode 8.051 meer rustpensioenen.
De meeste overlevingspensioenen werden op 1 juli 2011 toegekend in de federale sector:
53.549 (- 938 tegenover 1 juli 2007). Het grootste aantal daarvan (20.214 pensioenen) was
bestemd voor rechthebbenden van gewezen militairen (leger + ex-rijkswacht). Dit betekent
een terugval met 973 pensioenen tegenover 1 juli 2007.
Het klein aandeel overlevingspensioenen versus rustpensioenen in het onderwijs (1 overlevingspensioen voor ruim 8 rustpensioenen, terwijl die verhouding in de federale sector 1 op
2,5 bedraagt) is het gevolg van de sterke vertegenwoordiging van vrouwen in die sector. Dat
uit zich ook in het aantal rustpensioenen op 1 juli 2011: 100.633 pensioenen voor gewezen
vrouwelijke medewerkers tegen 71.281 voor het mannelijke personeel. In de periode 2007 –
2011 is het aantal “vrouwelijke” rustpensioenen in het onderwijs met 14.225 toegenomen,
waarmee de stijging van 6.519 rustpensioenen voor mannen ruimschoots werd overtroffen.

524 Uitzondering: de pensioenleeftijdsgrens voor luitenant-generaals is 61 jaar en voor generaal-majoors 59 jaar.
525 Deze pensioenleeftijdsgrens is sinds 1 januari 2009 van toepassing, onverminderd de overgangsmaatregelen voor
militairen die in de vorige regeling op een lagere leeftijdsgrens op pensioen werden gesteld.
526 De Duitstalige lokale besturen buiten beschouwing gelaten: daarvan zijn pas sinds 2010 cijfers bekend.
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Grafiek 8 – Verdeling van de pensioenen naar geslacht (1 juli 2007 - 1 juli 2011)
1 juli 2007
Grafiek 8 – Verdeling van de pensioenen
naar geslacht (1 juli 2007 - 1 juli 2011)
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In de periode 2007 – 2011 is het aandeel van de rustpensioenen voor mannen gedaald met
0,8periode
% ten aanzien
totale
pensioenbestand.
Voor vrouwelijke
rustpensioenen
In de
2007 – van
2011het
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aandeel
van de rustpensioenen
voor mannen
gedaald was
met er
een
stijging
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2,5
%.
Wat
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overlevingpensioenen
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een
stijging
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0,8 % ten aanzien van het totale pensioenbestand. Voor vrouwelijke rustpensioenen was er
0,2 %, voor vrouwen een inkrimping van 1,8 %.
een stijging van 2,5 %. Wat de overlevingpensioenen betreft: voor mannen een stijging van
0,2Op
%, voor
een inkrimping
van 1,8 %.
1 juli vrouwen
2011 stonden
er tegen 1 overlevingspensioen
voor mannen 18 met een vrouwelijke
titularis. Op 1 juli 2007 bedroeg die verhouding 1 tegen 23.
Op 1 juli 2011 stonden er tegen 1 overlevingspensioen voor mannen 18 met een vrouwelijke
titularis. Op 1 juli 2007 bedroeg die verhouding 1 tegen 23.
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Grafiek 9
9 –Jaarlijkse
pensioeninstroom
en saldotoename
(1 juli 2007
– 1 2007
juli 2011)
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Het jaarlijkse saldo aan rustpensioenen (instromende minus uitdovende pensioenen) bereikte
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Bron:in
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DeHet
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2007 en minus
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in een saldotoename van 54.135 rustpensioenen. Inzake overlevingspensioenen hebben
26.316 nieuwe pensioenen geleid tot een eerder bescheiden saldogroei van 2.611.
De 102.243 nieuwe rustpensioenen die tussen 2007 en 2011 zijn ingestroomd, resulteerden in
een saldotoename van 54.135 rustpensioenen. Inzake overlevingspensioenen hebben 26.316
nieuwe pensioenen geleid tot een eerder bescheiden saldogroei van 2.611.
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Grafiek 10 – Instroom nieuwe rustpensioenen naar reden van pensionering (per kalenderjaar)
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De instroom van het aantal vervroegde pensioenen op aanvraag bleef vrij constant met een
14.000-tal op jaarbasis (of ± 70 % van de jaarlijkse instroom).
Het aantal rustpensioenen op leeftijdsgrens vertoonde een licht stijgende tendens met een
surplus van 305 eenheden in de periode 2006 – 2010. Het betreft niet enkel pensioenen die
ingaan op de gangbaar wettelijke leeftijd van 65 jaar maar ook pensioenen van ambtenaren
met een hogere pensioenleeftijdsgrens (zoals magistraten) of een lagere (zoals militairen
en sommige personeelsleden van de geïntegreerde politie).
De uitgestelde pensioenen stegen eveneens geleidelijk in aantal (+ 230) terwijl de jaarlijks
instromende rustpensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid bleven schommelen rond
de 3.000.
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Het aantal rustpensioenen met titularissen jonger dan 55 jaar is tussen 2007 en 2011 opmerkelijk afgenomen (-2.495 pensioenen). Voor alle leeftijdsvorken vanaf 55 jaar was er een
aangroei die in absolute cijfers het meest uitgesproken was in de leeftijdsvork 65 – 69 jaar
met een toename van 16.534 pensioenen. Relatief zijn de pensioenen aan rechthebbenden
boven de 85 jaar het meest gestegen, namelijk met 36,5 %.
Op 1 juli 2011 ontvingen een achtduizend personen boven 90 jaar een rustpensioen.
De overlevingspensioenen in de leeftijdscategoriën beneden 60 jaar en tussen 70 en 80 jaar
zijn in 2007 – 2011 gedaald met respektievelijk 900 en 3.454 eenheden. In de leeftijdsvork
60 – 64 jaar was er nauwelijks beweging (+32 pensioenen) terwijl er in de vork 65 – 69 jaar
498 pensioenen bijkwamen. Boven de 80 jaar waren er 5.958 overlevingspensioenen meer.
Overlevingspensioenen met titularissen van 90 jaar of ouder kenden de belangrijkste procentuele aangroei (+ 41,2 %).
Op 1 juli 2011 ontvingen ruim negenduizend personen boven de 90 jaar een overlevingspensioen.
De procentueel belangrijke toename van overlevingspensioenen in de hoogste leeftijdscategorieën is enerzijds het gevolg het feit dat 96 % van de titularissen van een overlevingspensioen een vrouw is527 en anderzijds het fenomeen van de dubbele vergrijzing. Er is
sprake van vergrijzing als het aantal ouderen (65-plussers) in de totale bevolking toeneemt.
Onder dubbele vergrijzing wordt verstaan dat het aandeel hoogbejaarden (80-plussers) onder die 65-plussers sterk gaat groeien. Die hoogbejaarde populatie is progressief ongelijkmatig samengesteld: hoe hoger de leeftijd hoe groter het aandeel vrouwen528, dit als gevolg
van het verschil in sterftekans naar geslacht (op alle leeftijden hebben mannen een hogere
sterftekans dan vrouwen).

527 In december 2010 bedroeg de werkzaamheidsgraad (verhouding tussen het aantal werkenden en de populatie in
de beroepsactieve leeftijd) 56,0 % voor vrouwen en 67,2 % voor mannen. Vrouwen verdienen gemiddeld minder
dan mannen, werken vaker deeltijds, maken meer gebruik van loopbaanonderbreking… Bij de oudere generatie
is er bovendien een groter aandeel huisvrouwen. Dit alles maakt dat nogal wat vrouwen een bescheiden
rustpensioen krijgen dat cumulatie met een overlevingspensioen in de openbare sector mogelijk maakt.
528 Het aandeel vrouwen in de populatie van 90 jaar en ouder bedroeg op 1 januari 2010 77 % (Statistics Belgium, leeftijdspiramide op 1 januari 2010).

524
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Grafiek 11 – Verdeling van de pensioenen naar leeftijd van de titularis (1 juli 2007 – 1 juli 2011)
Grafiek 11 - Verdeling van de pensioenen naar leeftijd van de titularis (1 juli 2007 - 1 juli 2011)
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In de periode 2007 – 2011 was er vanaf de leeftijd van 60 jaar een duidelijke stijging aan
rustpensioenen als gevolg van de aangroeiende tewerkstelling in de overheidssector tijdens
de jaren 1970 en 1980.
Voor de overlevingspensioenen is de terugloop tussen 65 en 85 jaar te verklaren door een
toename van het aantal vrouwen die op grond van hun eigen loopbaan een rustpensioen
genieten dat cumulatie met een overlevingspensioen niet toelaat.

4

Pensioenuitgaven versus pensioenaantallen

Grafiek 12 – Evolutie van het aantal pensioenen tegenover de nominale uitgaven (2007 – 2011)
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De aangroei van de uitgaven voor rustpensioenen overtrof van 2007 tot 2010 in ruime mate
die van hun aantal (+ 27,9 % tegenover + 13,4 %).
De uitgaven voor overlevingspensioenen hielden gelijke tred met de bescheiden stijging
van het aantal ervan. De relatieve uitgaven voor overlevingspensioenen zijn in de periode
2007 – 2011 overigens gekrompen van 14,0 % naar 12,4 % van de totale pensioenuitgaven.
De toegenomen integrale pensioenuitgaven (+ 25,5 % in 2007 – 2011) hebben bijgevolg in de
eerste plaats te maken met uitgaven voor rustpensioenen.
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Inkomensverdeling van de overheidspensioenen

Grafiek 13 – Verdeling pensioenen naar inkomensschijf (1 juli 2011)
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Op 1 juli 2011 lag het brutomaandbedrag voor 35,2 % van de rustpensioenen tussen 1.500 en
2.500 euro (128.354 pensioenen) en voor 21,7 % tussen 2.500 en 3.000 euro (79.357 pensioenen waarvan 50,7 % met een vrouw als titularis).
Voor 15,5 % van de rustpensioenen bedroeg het brutomaandbedrag tussen 3.000 en
5.000 euro (56.734 pensioenen waaronder slechts 29,2 % voor vrouwelijke rechthebbenden).
De categorie rustpensioenen boven de 5.000 euro (met daarin begrepen de maximum rustpensioenen529) telde 6.980 pensioenen (1,9 %), waarvan 551 voor vrouwelijke titularissen.
De laatste jaren is er een belangrijke relatieve groei van het aantal rustpensioenen boven de 5.000 euro. In vergelijking met 1 juli 2007 (3.391 pensioenen) was dat aantal op
1 juli 2011 ruim verdubbeld.
Van de overlevingspensioenen behoort 54,6 % (49.696 pensioenen) in de vork van 500 tot
1.500 euro, terwijl 2.867 overlevingspensioenen (3,2 %) het brutomaandbedrag van
3.000 euro overschrijden.
16,2 % van de overlevingspensioenen (14.772 pensioenen) lag onder de 500 euro bruto per
maand.
uitbetaling pensioenen openbare sector

529 Op 1 juli 2011 bedroeg het absoluut maximumpensioen 6.040 euro bruto per maand.

Uitbetaling van de pensioenen
in de openbare sector
– Opvolging

uitbetaling pensioenen openbare sector / 531

In het 168 e Boek van het Rekenhof werd erop gewezen dat tot dan toe nog geen aanzet werd
gegeven voor de effectieve overheveling van de uitbetaling van overheidspensioenen naar de
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). De wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen had
daarvoor het wettelijk kader gecreëerd. In 2012 was er geen evolutie in het dossier. Er moet dan
ook dringend worden beslist welke overheidsdienst in de toekomst de overheidspensioenen zal
uitbetalen en er moet in de gepaste kredieten worden voorzien.

1

Context

De Centrale Dienst der Vaste uitgaven (CDVU), een onderdeel van de administratie van de
Thesaurie van de FOD Financiën betaalt het overgrote deel uit van de pensioenen van de
openbare sector die de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) beheert. De wet
van 28 april 2010530 bepaalt dat de betaling van de overheidspensioenen wordt overgedragen
naar de PDOS op een datum bepaald door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.
Bovendien is de mogelijkheid opgenomen om, eveneens via een in Ministerraad overlegd
koninklijk besluit, de praktische uitvoering van die betaling toe te vertrouwen aan de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), die al instaat voor de betaling van de werknemers- en zelfstandigenpensioenen. Op die manier zou de betaling van de pensioenen kunnen worden
gecentraliseerd bij één instelling, om te leiden tot een betere dienstverlening.
Het Rekenhof wijdde vorig jaar een artikel aan de overheveling van de uitbetaling van de
overheidspensioenen531. Op dat ogenblik was het blijkbaar de bedoeling de betaling van de
pensioenen in de openbare sector toe te vertrouwen aan de RVP:
•

•

•

Artikel 20 van de lopende bestuursovereenkomst 2010–2012 tussen de federale Staat en
de RVP bepaalt uitdrukkelijk dat de RVP vóór het einde van de overeenkomst moet instaan voor de praktische uitvoering van de prestatie beheerd door de PDOS. Tijdens de
periode 2010–2012 is voor dit project in een jaarlijks budget van ongeveer 271.000 euro
voorzien.
In interne documenten van de PDOS werd een timing opgesteld voor de overheveling
van de betalingsopdracht van de CDVU naar de RVP, waarbij oorspronkelijk 1 juli 2011 als
spildatum naar voor was geschoven.
Er werd een werkgroep Overname CDVU-pensioenen, met vertegenwoordigers van de
CDVU, de PDOS en de RVP opgericht die op regelmatige tijdstippen vergaderde om de
bevoegdheidsoverheveling van de CDVU naar de RVP te coördineren.

Het Rekenhof stelde vast dat in 2011 nog geen enkele aanzet was gegeven voor de effectieve
overheveling en dat de CDVU het door deze vertraging steeds moeilijker kreeg om een correcte uitbetaling van de overheidspensioenen te garanderen, zeker als wijzigingen in de
reglementering moesten worden geïmplementeerd.
Gezien de recente ingrijpende pensioenhervormingen, die overigens nog niet zijn afgerond,
is een onderzoek naar de verdere evolutie in deze materie onontbeerlijk.

530 Wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen.
531 Rekenhof, 168e Boek, Volume I, p. 398 – 400.
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2

Stand van zaken

Er werd nog steeds geen definitieve beleidsbeslissing genomen over de uitbetaling van de
pensioenen in de openbare sector. Noch het koninklijk besluit dat de betaling van de overheidspensioenen effectief zou overdragen van de CDVU naar de PDOS, noch het koninklijk
besluit dat de praktische uitvoering van die betaling toevertrouwt aan de RVP, werd uitgevaardigd.
Bovendien werden afgelopen jaar geen verdere initiatieven ondernomen om een gecentraliseerde betaling van de pensioenen te concretiseren. Integendeel, de werkgroep Overname
CDVU-pensioenen heeft blijkbaar opgehouden te bestaan want er werden geen vergaderingen meer belegd.
De betrokken actoren (PDOS, RVP en CDVU) bevestigen dat het dossier volledig stilligt en
wijzen op het uitblijven van een beslissing op regeringsniveau.
De PDOS is van oordeel dat de overheveling van de pensioenbetalingen naar één centrale
betalingsinstelling (de RVP) geen meerwaarde biedt en is bereid om de bevoegdheden van
de CDVU over te nemen, een ambitie die ook al in het managementplan 2007–2013 en het
operationeel plan 2007–2013 van de PDOS werd vermeld. Voorlopig blijft echter onduidelijk
hoe de PDOS die opdracht concreet zou verwezenlijken (in eigen beheer of via outsourcing)
en welke budgettaire kost hieraan zou zijn verbonden. In elk geval voorziet de begroting
2012 van de PDOS in geen budget hiervoor.
De RVP benadrukt perfect in staat te zijn om een gecentraliseerde en zelfs een unieke betaling van de pensioenen uit te voeren. Het vernieuwde informaticasysteem Theseos dat een
geïntegreerd beheer van het volledige pensioendossier mogelijk maakt, is operationeel en
draait momenteel op proef. Vanaf januari 2013 wordt de tweede, verfijndere versie van Theseos in gebruik genomen en zullen alle werknemers- en zelfstandigenpensioenen volledig
via dit systeem worden betaald. Volgens de RVP biedt Theseos de garantie alle uitdagingen
van de toekomst, waaronder de integratie van de door de CDVU uitbetaalde voordelen, aan
te kunnen. De RVP meent dat de eventuele overname van de uitbetaling van de overheidspensioenen wel vlotter zou kunnen verlopen als de verschillende reglementeringen beter
op elkaar worden afgestemd. De RVP wijst er ook op dat alleszins een oplossing moet komen voor de verouderde programmatuur waarmee de CDVU werkt en die niet compatibel
is met Theseos. De RVP begroot de kostprijs voor de gecentraliseerde/unieke betaling op
7 miljoen euro (2 miljoen euro voor aanpassing van Theseos en 5 miljoen euro voor de effectieve betaling van de overheidspensioenen).
De CDVU bevestigt dat geen enkel initiatief werd genomen om de betaling van de overheidspensioenen over te hevelen. In april 2012 vond er wel een vergadering plaats op het
kabinet van de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare
Diensten, maar daarin kwam enkel de overheveling van de betaling van CDVU-wedden en
kinderbijslag aan bod. De CDVU wijst er voorts op dat de FOD Financiën niet langer investeert in de betrokken informaticatoepassingen waardoor het steeds moeilijker wordt een
correcte betaling van de overheidspensioenen te garanderen.
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In zijn antwoord532 vermeldt de PDOS dat de overname van de betaling van de overheidspensioenen, in onderling akkoord tussen de beleidscel van de minister, de RVP en de
PDOS, niet langer in de nieuwe bestuursovereenkomst 2013-2015 van de RVP zal staan.
De pensioendienst bereidt zelf een dossier van overname voor dat budgettair zo neutraal
mogelijk zal zijn voor de overheid en waarvan de kostprijs lager zou zijn dan de oplossing
die is voorgesteld door de RVP. Het voorstel van de PDOS zou belangrijke efficiëntiewinsten
opleveren en een belangrijke kwaliteitsverhoging voor de gepensioneerde ambtenaren tot
gevolg hebben. De overgang van bevoegdheid zou kunnen ingaan op 1 januari 2013 of op
1 januari 2014.
De minister van Pensioenen beklemtoont533 op zijn beurt dat hij op de hoogte is van de
dringendheid van het dossier. Hij bekijkt, samen met alle betrokken partijen, wat een haalbare tijdslijn is voor de overdracht en volgens welke modaliteiten deze kan gebeuren.

3

Aanbeveling

Om te vermijden dat de uitbetaling van de overheidspensioenen in het gedrang zou komen door problemen met de verouderde betalingsprogramma’s van de CDVU dringt het
Rekenhof erop aan dat de regering zou beslissen welke overheidsdienst in de toekomst de
overheidspensioenen zal uitbetalen. De gepaste kredieten moeten daarvoor worden vrijgemaakt.
afschaffing visum overheidspensioenen

532 Brief van 7 augustus 2012 van de administrateur-generaal van de PDOS als reactie op de brief van 12 juli 2012 van
het Rekenhof in het kader van de tegensprekelijke procedure.
533 Brief van 20 juli 2012 van de minister van Pensioenen als reactie op de brief van 12 juli 2012 van het Rekenhof in het
kader van de tegensprekelijke procedure.
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Het is belangrijk voor de Pensioendienst voor de Overheidssector de interne controle te versterken en ook aandacht te besteden aan de interne audit, zeker nu het visum van het Rekenhof
voor de overheidspensioenen werd afgeschaft. Niettegenstaande de pensioendienst op dit vlak
tal van initiatieven heeft ontplooid, hebben die nog niet geleid tot een performant audit– en
controlesysteem.

1

Context

Door het in werking treden van artikel 10 van de wet van 22 mei 2003534 werd op 1 januari 2012 het voorafgaand visum535 van het Rekenhof voor de pensioenen van de openbare
sector afgeschaft. Sinds die datum vallen de overheidspensioenen uitsluitend onder de algemene toezichtsregels van het Rekenhof.
Bovendien hoeft het Rekenhof ook niet langer het duplicaat van het Grootboek van de Pensioenen536 bij te houden. Het origineel van dit Grootboek blijft beheerd worden door de
Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (CDVU) van de FOD Financiën.
Hierna worden de gevolgen van de afschaffing van het visum voor de controleaanpak door
het Rekenhof toegelicht. Ook wordt geschetst welke maatregelen de Pensioendienst voor
de Overheidssector (PDOS), die de ambtenarenpensioenen beheert, heeft genomen om een
correcte toekenning en beheer van die pensioenen te verzekeren.

2

Gevolgen van de afschaffing van het pensioenvisum

2.1
Gevolgen voor het Rekenhof
Aangezien de overheidspensioenen een belangrijk en aangroeiend deel van de overheidsuitgaven537 uitmaken, blijft het Rekenhof er ook na de afschaffing van het formele visum
bijzondere aandacht aan besteden.
De afschaffing van het visum verandert de finaliteit en organisatie van de controleopdracht
van het Rekenhof niet fundamenteel. Het belangrijkste gevolg is dat overheidspensioenen
enkel nog a posteriori gecontroleerd worden. Het Rekenhof baseert zich hierbij op zijn
grondwettelijke opdracht om de wettelijkheid en regelmatigheid van de staatsuitgaven te
controleren. Het kan bovendien, overeenkomstig artikel 5, § 1, van zijn inrichtingswet, de
goede besteding van de rijksgelden a posteriori natrekken en er zich daarbij van vergewissen of de beginselen van zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid in acht worden
genomen.

534 Wet van 22 mei 2003 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
535 Artikel 17 (opgeheven) van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof: “Het Rekenhof doet uitspraak over de wettigheid en het bedrag der pensioenen ten laste van de Staat, […] na inzage van de bewijsstukken en
van de afschriften der toekenningsbesluiten, voorgelegd door de departementen die de pensioenen verevenen; het Hof
viseert te hunnen behoeve een door hem opgemaakte fiche of een afschrift van het toekenningsbesluit.”
536 Dit is een inventaris van alle lopende overheidspensioenen die in artikel 17 (opgeheven) van de wet van 29 oktober 1846 omschreven wordt als “het register der pensioenen ten laste van de Staat.”
537 De uitgaven voor pensioenen van de gewezen statutaire personeelsleden van de federale administraties, de gewesten en gemeenschappen, het onderwijs, de autonome overheidsbedrijven, de instellingen van openbaar nut,
de speciale korpsen, het leger, de geïntegreerde politie… stegen tussen 2007 en 2011 van 7,99 miljard euro naar
10,03 miljard euro (nominale uitgaven voor rust- en overlevingspensioenen).
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Het Rekenhof stuurde al in 2004 zijn controlemethode van de overheidspensioenen538 proactief bij. Waar vroeger de controle van elk individueel pensioendossier uitmondde in afzonderlijke opmerkingen, soms geëxtrapoleerd naar gelijksoortige dossiers, werd vanaf dan
de nadruk gelegd op thematische audits, waarover in afzonderlijke rapporten of in de jaarlijkse Boeken van het Rekenhof wordt gerapporteerd aan het parlement.
De keuze van dergelijke auditthema’s is in hoofdzaak gebaseerd op monitoring en risicoanalyse, waarbij de procedures en werkmethodes van de PDOS worden doorgelicht. Hierbij
wordt ook de kwaliteit beoordeeld van de interne controle op een proces (bv. het vaststellen
van het recht op rust- en overlevingspensioenen, bepalen van het bedrag van de pensioenen, renten en vergoedingen, het beheer en de opvolging ervan…). Deze voorbereidende
controles verschillen niet fundamenteel van de vroegere visumcontrole, zij het dat ze gerichter worden gevoerd en de finaliteit ervan niet langer de toekenning van het visum is.
De controles gaan ook steeds minder uit van een statische visie die inhield dat een
pensioen, zodra het gecontroleerd en correct bevonden was en het visum was verleend,
onveranderlijk bleef. Er werd ruimte gecreëerd voor onderzoeksthema’s buiten het strikte
kader van controle bij ingangsdatum van een pensioen, zoals de cumulatie van pensioenen
in de openbare sector met een beroeps- of vervangingsinkomen539 of de overdracht van de
pensioenbijdragen uit het privépensioenstelsel naar het openbare pensioenstelsel540.
2.2
Gevolgen voor de PDOS
De PDOS beschouwde de organisatie van een interne- audit- en controlesysteem lange tijd
niet als prioritair541. De dienst ging ervan uit dat het Rekenhof alle pensioenen controleerde
en problemen in het toekenningsproces hierdoor aan het licht zouden komen.
Bij de bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de inrichtingswet op het Rekenhof
werd er echter op gewezen dat de opheffing van het visum moest samengaan met de ontplooiing van interne-auditactiviteiten en een interne controle door de PDOS542.
De PDOS is onderworpen aan de algemene federale regeling op dat vlak, m.n. het koninklijk besluit, over interne audit, dat over interne controle en dat over de oprichting van het
Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO)543.

538 Tot 1 januari 2006 beheerd door de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën, en vanaf die
datum door de PDOS.
539 Rekenhof, Cumulatie van pensioenen in de openbare sector met een beroeps- of vervangingsinkomen, Brussel, april
2010. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
540 Rekenhof, Overdracht van de pensioenbijdragen uit het privépensioenstelsel naar het openbare pensioenstelsel, Brussel, juli 2008. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
541 De vroegere Administratie der Pensioenen evenmin.
542 Parl.St. Senaat, 2-1152/3, 3 april 2003, wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting
van het Rekenhof, evocatieprocedure, verslag Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden.
543 Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het internecontrolesysteem binnen sommige diensten van de
federale uitvoerende macht. Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne- auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht. Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting
van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).
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Het KB over interne controle verplicht de PDOS “… de goede werking van zijn intern controlesysteem [te verzekeren]” 544, gericht op het beheer van risico’s om niet enkel het management
maar ook externe belanghebbenden, waaronder het Rekenhof, een redelijke zekerheid te
bieden dat de beoogde doelen effectief zullen worden gehaald. Deze internecontroleprocessen moeten worden uitgevoerd volgens het COSO-model545.
Het KB over interne-auditactiviteiten546 wil dat de degelijkheid van het internecontrolesysteem van de PDOS wordt geëvalueerd aan de hand van interne-auditactiviteiten, om ervoor
te zorgen dat de controlemaatregelen toereikend zijn, daadwerkelijk worden toegepast en
leiden tot de gewenste resultaten.
Vijf jaar na publicatie van deze besluiten beschikt de PDOS nog altijd niet over een operationeel audit– en controlesysteem dat aan deze normen beantwoordt. De minister van Pensioenen bevestigde dit in zijn antwoord op een parlementaire vraag van 4 mei 2012: “Er is
nog geen systeem van interne controle dat voldoet aan de normen COSO/INTOSAI. Evenmin
is risicobeheer reeds structureel en organisatiewijd ingevoerd. Dit betekent niet dat de PDOS
geen inspanningen zou doen om de normen te behalen maar dat is een proces van jaren.” 547
Het ontbreken van een globaal intern beheersingssysteem betekent inderdaad niet dat de
PDOS geen initiatieven nam. Hierna volgt een overzicht van die initiatieven.
•

Interne controle

Het Actieplan 2011 inzake interne controle, was vooral een studieronde waarbij concepten
werden bedacht of herdacht. Het omvatte twee doelstellingen: verbetering van de controleomgeving en invoering van internecontroleactiviteiten.
Voor de verbetering van de controleomgeving werden drie projecten opgestart: normen en
waarden van de PDOS, doelstellingen van de PDOS en organisatiestructuur bij de PDOS.
Met het oog op de invoering van internecontroleactiviteiten lanceerde de instelling twaalf
projecten, waaronder de beschrijving van de activiteiten, functies en instrumenten van de
nieuw op te richten inspectiedienst, de impact van de oprichting van de inspectiedienst op
de toekenningsdiensten en de verbeterde rapportering over de voortgang van de projecten.
Het merendeel van deze projecten werd hernomen in het Actieplan 2012 ter verbetering van
de controleomgeving en in het Actieplan 2012 ter oprichting van interne controleactiviteiten.
In mei 2012 heeft de PDOS een directie Inspectie opgericht, waarvan de naam ondertussen
veranderd werd in directie Beheer Elektronische Loopbaangegevens. In de nabije toekomst
zou een directie Interne Controle worden opgericht. De PDOS heeft laten weten dat die
directie op 1 oktober 2012 werd opgericht.

544 Artikel 1, 6°, van het betreffende koninklijk besluit.
545 Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission. Het model wordt verduidelijkt in de hoofdlijnen van het INTOSAI inzake normen voor interne controle binnen de overheid.
546 Artikel 1, 5° en artikel 3, § 1.
547 Parl. St. Kamer, QRVA 53 070, vraag nr. 70 van de heer Kristof Waterschoot van 4 mei 2012 aan de minister van
Pensioenen.
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•

Interne audit

Op 1 januari 2008 heeft de PDOS een cel Interne Audit opgericht. Die heeft een charter opgesteld dat de belangrijkste aspecten van de interne-auditactiviteiten regelt548. De cel heeft
bovendien een actieplan in twee fasen uitgewerkt: een interviewsessie met het middenkader van de operationele bureaus en het in kaart brengen van de processen en activiteiten
van de PDOS.
Verder brengt de PDOS ieder jaar verslag uit bij het ACFO549 over de voortgang van zijn
internecontroleprojecten.

3

Reactie van de PDOS en de minister van Pensioenen

De PDOS is zich bewust van de noodzaak om de interne controle verder uit te bouwen
voor al zijn activiteiten550. De dienst wijst op de noodzaak van grote organisatorische hervormingen die projectmatig en gefaseerd in de tijd worden aangepakt. Hij herinnert eraan
dat de afgelopen jaren voor nagenoeg alle met financiële stromen gerelateerde activiteiten
stappen vooruit zijn gezet. De zichtbaarheid hiervan is vergroot door de oprichting van de
dienst Interne Controle op 1 0ktober 2012. Deze nieuwe dienst zal veel aandacht besteden
aan de uitbouw van interne controle voor de hoofdopdracht van de PDOS, waarbij rekening
wordt gehouden met de definitieve invoering van het elektronisch pensioendossier en alle
verwachtingen van een moderne pensioeninstelling (raming, simulatie, elektronische aanvraag…). Het uitbouwen van een interne controle volgens het COSO-model is echter een
proces van jaren. De administrateur-generaal van de PDOS meent dat zijn instelling minstens evenveel vooruitgang heeft geboekt als andere federale instellingen.
De minister van Pensioenen herhaalt dat de uitbouw van een performant systeem van interne audit en interne controle dat aan alle normen voldoet een meerjarenproject is dat zijn
bijzondere aandacht zal blijven genieten551.

4

Besluit

De afschaffing van het pensioenvisum impliceert zowel op het vlak van de externe controle
als op het vlak van de interne controle een aantal methodologische aanpassingen.
Het Rekenhof heeft sinds 2004 zijn werkmethodes stelselmatig aangepast waardoor het
wegvallen van het visum geen grote wijzigingen veroorzaakt in de methode en de doelstellingen van zijn controles op de overheidspensioenen.

548 Waaronder missie, verantwoordelijkheden en werking.
549 Het ACFO fungeert als hoeksteen bij de uitbouw van interne-auditactiviteiten waarvan het de onafhankelijkheid,
doeltreffendheid en kwaliteit controleert.
550 Brief van 25 september 2012 van de administrateur-generaal van de PDOS als reactie op het ontwerpverslag dat
het Rekenhof op 29 augustus 2012 in het kader van de tegensprekelijke procedure had gestuurd.
551 Brief van 23 oktober 2012 van de minister van Pensioenen als reactie op het ontwerpverslag dat het Rekenhof op
29 augustus 2012 in het kader van de tegensprekelijke procedure had gestuurd.
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De wetgever heeft de afschaffing van het voorafgaand visum sinds 2003 stelselmatig uitgesteld (voor de PDOS tot 1 januari 2012) onder meer om de betrokken administraties de gelegenheid te bieden een internecontrolesysteem uit te bouwen. De PDOS is daarin nog niet
geslaagd, ook al werden daartoe de eerste stappen gezet en kan de dienst de aanvoeren dat
hij verplicht is aan sommige opdrachten, zoals de recente pensioenhervorming, prioriteit
te verlenen.
aanvullende pensioenen overheidssector

Aanvullende pensioenen in de
overheidssector
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Aanvullende pensioenvoordelen voor contractueel overheidspersoneel botsen soms met het
algemeen wettelijk en reglementair kader van de pensioenen in de overheidssector. Om juridische duidelijkheid te scheppen zijn wetgevende initiatieven noodzakelijk. In de vorige legislatuur was een wetsontwerp in voorbereiding dat oplossingen bood voor een aantal van de
vastgestelde problemen. De minister van Pensioenen heeft nieuwe initiatieven aangekondigd
die rekening houden met de opmerkingen van het Rekenhof.

1

Context

Het Belgische pensioensysteem bestaat uit drie552 pensioenpijlers.
De eerste pijler omvat de wettelijke pensioenen. In principe heeft iedereen hierop recht
op grond van zijn arbeidsverleden. De drie belangrijkste wettelijke pensioenstelsels hebben betrekking op de belangrijkste professionele statuten: werknemers, zelfstandigen en
ambtenaren. Wettelijke pensioenen worden door de overheid georganiseerd met verplichte
deelname. De financiering bestaat uit bijdragen van de actieve bevolking, de werkgevers en
de Schatkist. Ze verloopt volgens repartitie. Hierbij worden in het kader van de solidariteit
tussen de generaties de gestorte bijdragen aangewend om de pensioenen van vandaag te
betalen.
De tweede pijler bestaat uit de beroepsgebonden aanvullende pensioenvoordelen. Deze
voordelen verkleinen het verschil tussen het wettelijk pensioeninkomen en het laatste loon.
De toegang tot deze pijler ligt in handen van de werkgever. Indien hij niet in een dergelijke
pensioenregeling voorziet, is voor de werknemer de tweede pijler, in tegenstelling tot de
eerste, niet toegankelijk. De financiering gaat uit van werkgevers- en/of werknemersbijdragen die worden gekapitaliseerd.
De derde pijler zijn opties van individuele pensioenopbouw die voor iedereen mogelijk zijn,
los van een professionele activiteit. Deze vorm van pensioenverwerving, zoals het individueel pensioensparen en het langetermijnsparen553, wordt door de overheid fiscaal gestimuleerd. Uiteraard gaat het hier ook over een kapitalisatiestelsel.
Al enige jaren tekent zich een tendens af waarbij ook openbare besturen, zowel op federaal
niveau als op dat van de gewesten en gemeenschappen, onder een of andere vorm aanvullende pensioenvoordelen aan hun contractueel personeel toekennen554.
De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) is voorstander van de invoering van
tweedepijlerpensioenen voor de contractuele personeelsleden in de overheidssector555. Gelet op de democratisering van de tweedepijlerpensioenen, die is ingezet in de werknemersregeling, acht de pensioendienst het absoluut noodzakelijk dat contractuele werknemers in
de overheidssector niet worden uitgesloten van deze aanvullende pensioenfinancierings-

552 In de gespecialiseerde literatuur is er ook sprake van een vierde pensioenpijler die het onroerend en/of financieel
vermogen groepeert dat is opgebouwd onafhankelijk van de andere pensioenpijlers (huizen, gronden, aandelen,
obligaties, fondsen…).
553 De zogenaamde fiscale levensverzekering.
554 Dit is trouwens in nog grotere mate het geval voor de provinciale en plaatselijke besturen (gemeenten, ocmw’s…).
555 Brief van 7 augustus 2012 van de administrateur-generaal van de PDOS als reactie op de brief van het Rekenhof van
12 juli 2012 in het kader van de tegensprekelijke procedure.
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methoden. De administrateur-generaal vindt het trouwens een gemiste kans dat in de missie van de PDOS geen opdrachten zijn opgenomen met betrekking tot de aanvullende pensioenen in de overheidssector.
De wetgever heeft wel een Databank aanvullende pensioenen (DB2P) opgericht556, beheerd
door SIGeDIS557. Elke pensioeninstelling (verzekeringsmaatschappij) of inrichter (werkgever) moet deze databank informeren over de aanvullende pensioenvoordelen die zij/hij
beheert of financiert, ongeacht of deze voordelen worden opgebouwd in België of in het
buitenland. Deze databank moet ook informatie bevatten over pensioentoezeggingen binnen de openbare sector, zowel voor contractuele als statutaire personeelsleden. De invoer
van deze gegevens is gestart op 1 juli 2011.
De exacte omvang van de aanvullende pensioenen toegekend binnen de openbare sector is
tot dusver niet bekend. Om daarin enig inzicht te krijgen, zamelt het Rekenhof momenteel
informatie in over deze voordelen gefinancierd door de federale Staat of de gemeenschappen en gewesten.
Het Rekenhof stelde nu al enkele discordanties vast tussen deze voordelen en het algemeen
wettelijk en reglementair kader van de pensioenen in de overheidssector.

2

Wettelijke basis vereist door de Grondwet

Artikel 179 van de Grondwet bepaalt dat een pensioen of een gratificatie ten laste van de
staatskas enkel kan worden toegekend krachtens een wet. Dit impliceert dat in de publieke
sector een (aanvullend) pensioen enkel mag worden toegekend indien het stelsel niet ten
laste valt van de staatskas tenzij een wet de invoering van het stelsel toestaat.
Binnen de context van de aanvullende pensioenen bestaat geen juridische eenduidigheid
over het begrip staatskas. Pensioenvoordelen voor statutaire ambtenaren van de federale
centrale administraties vallen ongetwijfeld onder deze financieringsbron. Minder duidelijkheid bestaat er voor voordelen toegekend door andere openbare diensten. Bovendien
bestaat er twijfel of de opgeworpen grondwettelijke beperkingen ook gelden voor contractuele personeelsleden.

3

Discordanties tussen de wet op de aanvullende pensioenen (WAP)
en het algemeen wettelijk en reglementair kader van de pensioenen
in de overheidssector

De wet van 28 april 2003558 reikt een wettelijke omkadering aan voor de uitbouw van tweedepijlerpensioenen. Hoewel deze wet in eerste orde is afgestemd op werknemers van de

556 In uitvoering van artikel 306, § 1, van de programmawet (I) van 27 december 2006.
557 Sigedis (Sociale Individuele Gegevens – Données individuelles sociales) is een dienstverlenende vzw. Zij heeft als
“klanten” de instellingen van sociale zekerheid, de FSMA (Financial Services and Markets Authority), de administratie van Financiën en de werknemers/sociaalverzekerden.
558 Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (kortweg de wet op de aanvullende pensioenen of WAP).
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private sector, is hij ook van toepassing op het contractueel personeel binnen de openbare
sector559.
De WAP wil zoveel mogelijk werknemers de kans bieden om in de tweede pensioenpijler
een aanvullend pensioen op te bouwen, bovenop het wettelijke pensioen.
Tegelijk beoogt deze wet een betere bescherming van de werknemers. Discriminaties moeten uit de pensioenplannen worden geweerd560. Daarnaast garandeert de WAP minimumrendementen voor de betaalde premies. Ten slotte krijgt de werknemer meer informatie
over zijn aanvullend pensioen en kan hij rekenen op meer en duidelijker geregelde keuzes
als hij uit dienst treedt. Hij kan op dat ogenblik zijn reserves overdragen hetzij naar de
pensioeninstelling van zijn nieuwe werkgever, hetzij naar een pensioeninstelling die volgens bepaalde wettelijke regels inzake winstverdeling en kosten werkt of zijn reserves in de
pensioeninstelling van zijn vroegere werkgever laten.
Rekening houdende met de algemene wettelijke en reglementaire bepalingen voor de pensioenen van de openbare sector geeft de WAP, bij de toekenning van aanvullende pensioenvoordelen aan overheidspersoneel, aanleiding tot een aantal moeilijkheden.
3.1
Dubbel pensioenvoordeel in geval van vroegere contractuele diensten
Wanneer een contractuele ambtenaar later in zijn beroepsloopbaan wordt vastbenoemd,
komen zijn dienstperiodes als contractueel in aanmerking voor de berekening van zijn wettelijke overheidspensioen. Hij kan echter ook aanspraak blijven maken op de eventuele aanvullende pensioenvoordelen die door zijn vroegere contractuele diensten werden gegenereerd: de zogenaamde verworven rechten van de WAP garanderen immers de opgebouwde
rechten van de aangeslotenen op elk moment.
Eenzelfde dienstperiode kan logischerwijze geen dubbel pensioenvoordeel (in het wettelijk
stelsel en in het aanvullend pensioenstelsel) opleveren.
Voor de pensioenen van het personeel van sommige lokale besturen werd dit probleem
reeds geregeld door de wet van 24 oktober 2011561. Deze wet past ondermeer de financiering
van de pensioenen van statutaire ambtenaren van de lokale besturen aan en bepaalt562 dat
een vaste benoeming de rechten doet vervallen op verworven reserves en prestaties met betrekking tot contractuele diensten die in rekening worden genomen voor het pensioen in de
overheidssector. Daarmee wordt, althans voor de pensioenvoordelen die onder het toepas-

559 De memorie van toelichting vermeldt uitdrukkelijk dat de wet ook van toepassing is op de bovenwettelijke pensioenen die door publiekrechtelijke rechtspersonen worden toegekend aan hun contractuele personeelsleden (Kamer,
DOC 50-1340/001, p.25).
560 Voorbeeld van een discriminerend pensioenplan: alle personeelsleden worden effectief aangesloten maar de premie is gelijk aan x % van het jaarsalaris boven 80.000 euro zodat in praktijk enkel premies worden gestort voor
de hogere personeelscategorieën. Het overige personeel verwerft zelfs na jarenlange aansluiting geen rechten
wegens geen storting van premies.
561 Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde
personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging
van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen.
562 Wet van 24 oktober 2011, artikel 26.
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singsveld van deze wet vallen, verhinderd dat een periode van contractuele tewerkstelling
dubbel pensioenvoordeel kan opleveren.
De PDOS deelt dit standpunt en bevestigt dat er, behalve voor de pensioenen van het lokale
niveau, geen regeling is voor de gevolgen van een vaste benoeming van een contractuele
werknemer in de overheidssector die een aanvullende pensioenregeling heeft. Momenteel
staat niets een dubbel pensioenvoordeel voor dezelfde activiteitsperiode in de weg.
3.2
Gelijkheidsbeginsel
In de openbare sector worden aanvullende pensioenvoordelen vaak toegekend aan contractuele personeelsleden om het verschil tussen overheids- en werknemerspensioenen uit de
eerste pijler zoveel mogelijk te beperken. Dit kan echter in sommige gevallen aanleiding
geven tot nieuwe verschillen in behandeling:
•
•

De WAP bepaalt dat aanvullende pensioenen in kapitaal kunnen worden uitbetaald terwijl overheidspensioenen steeds in rente worden betaald.
Groepsverzekeringen voorzien vaak in aanvullende voordelen bij overlijden waarbij het
aangesloten personeelslid vrij is de begunstigde aan te duiden. Een statutair overlevingspensioen is volgens de wet enkel mogelijk voor de langstlevende huwelijkspartner
en/of de niet herhuwde ex-partner563. Hier is dus geen sprake van keuzemogelijkheid.

3.3
Absoluut pensioenmaximum
De wet-Wijninckx564 beperkt het globaal pensioeninkomen tot een absoluut plafond565 dat
van toepassing is op alle overheidspensioenen, zowel de wettelijke als de aanvullende566.
Indien de som van het wettelijke en het aanvullende pensioen dit absolute maximum met
een bepaald bedrag overschrijdt, zal eerst het wettelijke pensioen met dat bedrag worden
verminderd. Hierdoor kunnen de bijdragen tot opbouw van een aanvullend pensioen zonder voorwerp worden, althans ten belope van het ingehouden bedrag boven het absolute
maximum567. Dit gegeven heeft al geleid tot rechtszaken omdat de werknemers zich onvoldoende geïnformeerd achtten over de draagwijdte van de wet-Wijninckx.
De PDOS stelt eveneens vast dat de beperkende maatregelen in de wet-Wijninckx – wegens
het ruime toepassingsveld van de wet – soms moeten worden toegepast op “onverwachte”
pensioencombinaties, bijvoorbeeld wanneer enkel werknemerspensioenen en aanvullende
pensioenen worden gecumuleerd. Voor dergelijke gevallen bepaalt deze wet trouwens ook
niet wie de toepassing van de wet moet controleren.

563 Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook wezenpensioenen worden toegekend.
564 Wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen (titel V, hoofdstuk II, eerste afdeling).
565 Het absolute maximum bedraagt 46.882,74 euro per jaar aan index 138,01 (te vermenigvuldigen met 1,5769 om het
plafond geldend vanaf 1 maart 2012 te bekomen).
566 Grondwettelijk Hof, arrest 59/93 van 15 juli 1993.
567 Een voorbeeld hiervan (alle bedragen aan spilindex 138,01): een gepensioneerde heeft recht op een overheidspensioen van 38.000 euro en op aanvullende pensioenvoordelen van 15.000 euro, in totaal dus 53.000 euro. Het overheidpensioen wordt verminderd met 6.117,26 euro om te komen tot het absolute maximum van 46.882,74 euro.
Indien een aanvullend pensioenvoordeel van 8.882.74 euro was opgebouwd (15.000 – 6.117,26) zou het totale pensioen ook 46.882,74 euro bedragen. Bijgevolg zijn de betaalde bijdragen voor de opbouw van 6.117,26 euro aan
aanvullend pensioenvoordeel zonder voorwerp geworden.
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De administrateur-generaal van de PDOS wees erop dat recente rechtspraak een onderscheid maakt tussen een “supplementair” en een “aanvullend” pensioen, waardoor geen rekening moest worden gehouden met de wet-Wijninckx. Hij meent dat het arrest in kwestie
er ook toe kan leiden dat de wet op de aanvullende pensioenen en de prudentiële wetgeving
kunnen worden omzeild.
3.4
Aanvullende pensioenen en cumulatiewetgeving
De wet over cumulatie van pensioenen met een inkomen uit beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen568 verbiedt of beperkt een samengaan van andere inkomens met een
overheidspensioen. Deze wet is van toepassing op de rust- en overlevingspensioenen en op
andere als zodanig geldende voordelen toegekend aan de personeelsleden van ministeries,
provincies, gemeenten, instellingen onderworpen aan de wetten van 16 maart 1954569 of
28 april 1958570, autonome overheidsbedrijven, instellingen van gemeenschappen en gewesten, enz.
De vereffening van een aanvullend pensioen door uitbetaling van een eenmalig kapitaal,
maakt het mogelijk de cumulatiebeperking te omzeilen. Eens het kapitaal aan de begunstigde is gestort, is er namelijk geen enkele begrenzing of reductie meer mogelijk van verworven inkomsten boven het wettelijk toegelaten bedrag.

4

Wetgevende initiatieven

Begin 2010 werd een Voorontwerp van wet betreffende de aanvullende pensioenen voor de
contractuele personeelsleden van de overheidsdiensten opgesteld door de toenmalige minister van Pensioenen, maar de voorbereidende besprekingen konden niet worden afgerond.
Het was de bedoeling een algemeen wettelijk kader te maken, specifiek voor de hele overheidssector. Het zou het bestaande wettelijke kader aanvullen dat is ingesteld door de WAP.
Volgens de beleidsverklaring zal de huidige regering in de loop van de interprofessionele
onderhandelingen de sociale partners vragen de eerste pensioenpijler te consolideren en
een veralgemening van een tweede pijler of van een eerste pijler bis571 te overwegen, bij
voorrang voor hen die nu nog geen toegang hebben tot de tweede pijler572. De minister van
Pensioenen heeft dit oogmerk eveneens opgenomen in zijn algemene beleidsnota573.
Deze initiatieven kunnen een aantal van de gestelde problemen inderdaad deels oplossen,
maar overeenkomstig grondwetsartikel 179 moeten de pensioenvoordelen die ten laste zijn
van de Schatkist en die niet reeds in de WAP zijn omschreven in elk geval ook nog een specifieke wettelijke onderbouw krijgen.

568 Wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten
voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen.
569 Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
570 Wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.
571 Het idee van een eerste pijlerbis betreft een extra wettelijk pensioen voor wie geen toegang heeft tot een bedrijfspensioen (tweede pijler) door invoering van een verplichte bijdrage van de werknemer te storten in een pensioenfonds van zijn keuze.
572 Ontwerpverklaring over het algemeen beleid, 1 december 2011. Maatregelen betreffende de tweede en derde
pijler (p. 105).
573 Algemene beleidsnota – Pensioenen, 20 december 2011, Kamer – 3e zitting van de 53e zittingsperiode, DOC
53 1964/003, Hervormingen die in de loop van 2012 in het parlement zullen worden neergelegd (p. 7).
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De PDOS heeft bij het aantreden van de regering in een memorandum herinnerd aan deze
problematiek.
In zijn antwoord574 deelde de minister van Pensioenen mee dat in uitvoering van het regeerakkoord een wetgevend initiatief in voorbereiding is waarbij rekening zal worden gehouden
met de opmerkingen van het Rekenhof.

5

Conclusie en aanbeveling

Het Rekenhof heeft meerdere problemen vastgesteld in verband met de toekenning van
aanvullende pensioenen aan personeelsleden van de openbare sector.
De WAP omkadert de aanvullende pensioenen, ook voor de contractuele personeelsleden
van de openbare sector, maar voldoet niet om aanvullende pensioenen in het openbaar
ambt toe te kennen zonder in tegenspraak te komen met sommige wettelijke en reglementaire bepalingen die het pensioenstel van het openbaar ambt beheersen. Om juridische
duidelijkheid te scheppen zijn wetgevende initiatieven noodzakelijk.
In de vorige legislatuur was een wetsontwerp in voorbereiding dat oplossingen bood voor
een aantal van de vastgestelde problemen. Het Rekenhof beveelt aan dat hier opnieuw werk
van wordt gemaakt, zoals de minister van Pensioenen overigens al aankondigde.
CAPELO

574 Brief van 20 juli 2012 van de minister van Pensioenen als reactie op de brief van het Rekenhof van 12 juli 2012 in het
kader van de tegensprekelijke procedure.
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De opbouw van de loopbaangegevensbank Capelo via de DmfA-aangiftes vordert onvoldoende.
Daardoor zal de PDOS zijn wettelijke verplichting om de pensioenen ingaand vanaf 1 januari 2013 uitsluitend elektronisch te behandelen, meer dan waarschijnlijk niet kunnen nakomen.
De PDOS stelt bij “protocol” talloze werkgevers vrij van een aantal wettelijke Capeloverplichtingen. Dat holt de volledigheid van de databank uit, waardoor ze ook haar mogelijk nut verliest als informatiebron over alle werknemers in de openbare sector.
De pensioendienst legt extra voorwaarden op om contractuele diensten in een overheidspensioen mee te rekenen. Er bestaat geen wettelijke basis voor deze maatregel die sommige overheidspensioenen nadelig beïnvloedt.
Ten slotte beveelt het Rekenhof een spoedige actualisering aan van het koninklijk besluit dat de
aanvraagprocedure van een overheidspensioen regelt.

1

Context

Capelo (Carrière publique électronique – Elektronische Loopbaan Overheid) is een omvangrijk project575 dat de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) in staat moet stellen
het verloop van de loopbaan van het overheidspersoneel bij te houden in een continu geactualiseerde database576. Deze gegevensbank wordt vanaf 1 januari 2013 gekoppeld aan het
geautomatiseerd berekeningsprogramma Pencalc, dat al enkele jaren in gebruik is. Daardoor wordt het toekenningsproces van de pensioenen in de openbare sector ook grotendeels geautomatiseerd.
De pensioenberekening zal volledig steunen op de elektronische loopbaan zoals die in de
databank is ingevoerd en het papieren pensioendossier verdwijnt volledig.
Op dit ogenblik is het nog niet mogelijk na te gaan welke invloed die nieuwe werkwijze zal
hebben op de toekenning van de pensioenen in de openbare sector.
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe vlot de gegevens effectief worden ingevoerd en of alle
gegevens die nu – maar zeker ook in de toekomst – vereist zijn voor een correcte pensioenberekening in de databank ingevoerd worden.
Bovendien heeft het ook aandacht besteed aan de impact van Capelo op de pensioenaanvraag zodra het papieren dossier is vervangen door een volledig elektronisch dossier.

2

Invoer van de loopbaangegevens

Het Capeloproject zit volop in de fase van opbouw van de loopbaangegevensbank. Dat gebeurt verschillend naargelang het gaat over actuele of historische gegevens.

575 Het project vindt zijn grondslag in de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen die het bijhouden
van een elektronische loopbaangegevensbank voor het overheidspersoneel regelt.
576 Voor een uitgebreidere voorstelling van het Capeloproject: zie Rekenhof, “Overheidspensioenen: aandachtspunten”, 168e Boek van het Rekenhof, Volume I, p. 380 e.v. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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2.1
Actuele gegevens
Vanaf 1 januari 2011 moeten de gegevens over nieuw in dienst getreden ambtenaren grotendeels worden ingezameld via de kwartaalaangiften van de sociale zekerheid (zo nodig
aangevuld met specifieke aangiften577).
Voor de opbouw van de Capelodatabank werd de DmfA(PPL)-kwartaalaangifte578 uitgebreid met gegevens waarmee de PDOS het recht op een overheidspensioen moet kunnen
vaststellen en het pensioenbedrag bepalen. De aangifte bevat nu bovendien gegevens over
de tewerkstelling binnen de overheidssector579, de wedde volgens weddeschaal en de weddebijslagen.
Aanvankelijk was beslist om DmfA-kwartaalaangiften waarin die nieuwe Capeloblokken
geheel of gedeeltelijk ontbraken, te blokkeren. In maart 2012580 besliste de Rijksdienst voor
de Sociale Zekerheid (RSZ) dat vooralsnog niet te doen. Door de verwerkingsproblemen
met de gewijzigde DmfA-stroom van een aantal grote werkgevers in de openbare sector
(o.a.het Vlaamse en Franstalige onderwijs, de NMBS en de CDVU581) was het aantal DmfAaangiften met onvolledige Capeloblokken te talrijk.
Voor de lokale besturen heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en
Plaatselijke Overheden (RSZPPO) de DmfA-aangiften met Capeloblokken wel al dwingend
gemaakt vanaf het vierde kwartaal 2011.
Bij afsluiting van de audit (juli 2012) was de toestand ongewijzigd: de RSZ blokkeert nog
steeds geen DmfA-verklaringen omdat de Capeloblokken ontbreken. De PDOS deelde mee
dat de CDVU er nog altijd niet in geslaagd was voor de FOD Financiën de eerste kwartaalaangifte van 2011 aan te geven en dat dit problematisch wordt voor de pensioentoekenningen vanaf 2013582.
Onderstaande tabel geeft de precieze cijfers weer van de toestand half juli 2012 (dit is tot en
met het eerste kwartaal 2012).

577 Deze gegevens hebben betrekking op het diploma en op de reden voor beëindiging van de arbeidsrelatie door de
werkgever.
578 DmfA: multifunctionele aangifte; DmfAPPL: multifunctionele aangifte voor de provinciale en plaatselijke besturen.
579 Type van instelling, personeelscategorie, graad of functie, taalrol, tantième, verloven…
580 Toen de resultaten van de invoer van het vierde kwartaal 2011 bekend waren.
581 De Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven van de FOD Financiën (CDVU) betaalt de wedden van het overgrote deel
van de ambtenaren die tot de federale overheid behoren (FOD’s, POD’s en parastatale instellingen) en staat daardoor ook in voor de invoering van de DmfA-aangiften voor al deze werkgevers.
582 Brief van 25 september 2012 van de administrateur-generaal van de PDOS als reactie op het ontwerpverslag van
het Rekenhof van 29 augustus 2012 in het kader van de tegensprekelijke procedure.
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Tabel 1 – Overzicht van de kwartaalaangiftes DmfA met (volledige) Capeloblokken
Kwartaal
2011/1

Kwartaal
2011/2

Kwartaal
2011/3

Kwartaal
2011/4

Kwartaal
2012/1

RSZ
Werkgevers

78,5 %

64,8 %

71,4 %

95,3 %

97,8 %

Werknemers

64,4 %

63,3 %

67,1 %

94,2 %

94,0 %

Werkgevers

92,3 %

95,3 %

97,6 %

99,8 %

99,9 %

Werknemers

80,4 %

81,7 %

88,7 %

100 %

100 %

RSZPPO

Bron: cijfers van de PDOS
Puur mathematisch geven deze cijfers583 een vrij positief beeld, vooral als ze worden vergeleken met die van ongeveer vijf maanden eerder584. Nochtans is voorzichtigheid geboden:
een DmfA-aangifte wordt beschouwd als verricht wanneer alle relevante vakken met een
bestaande code zijn ingevuld of wanneer bij protocol werd beslist dat er geen aangifte nodig is voor de betrokken werknemer bij de betrokken werkgever585. Het zegt niets over de
inhoud van de Capeloblokken.
De PDOS is zich er enerzijds van bewust dat hij onmogelijk de wettelijke verplichting kan
nakomen om alle pensioenen ingaand vanaf 1 januari 2013 en alle aanvragen ingediend
vanaf die datum uitsluitend elektronisch te behandelen. Een tijdige berekening en betaling van een pensioen veronderstelt immers dat de aanvraag ongeveer zes maanden vóór
de ingangsdatum wordt ingediend586. Enkel indien alle werkgevers in orde zullen zijn met
hun DmfA-aangiften, zowel formeel als inhoudelijk, kan ook worden verwacht dat voor alle
potentiële gepensioneerden de pensioenafhandeling volledig elektronisch verloopt.
Anderzijds verklaart de administrateur-generaal van de PDOS uitdrukkelijk dat het onmogelijk is nog veel langer verder te werken met papieren dossiers. De volledige organisatie is immers definitief aan elektronische gegevensstromen aangepast. Die reorganisatie
noodzaakte de oprichting van nieuwe diensten met nieuwe opdrachten en nieuwe functies.
Een parallelle werking met papieren en elektronische dossiers kan hoogstens getolereerd
worden tot midden 2013.
2.2
Historische gegevens
De loopbaan- en weddegegevens van de periode voor de aangepaste DmfA(PPL)-aangiften
moeten rechtstreeks van de werkgevers in de openbare sector worden verkregen. Zij moeten
in principe voor al hun personeelsleden in dienst op 1 januari 2011 de vroegere loopbaange-

583 De lagere percentages voor de eerste kwartalen zijn te verklaren doordat werkgevers eerst proberen om het pas
afgesloten kwartaal in orde te krijgen en pas daarna eerdere kwartalen regulariseren.
584 Toen bedroegen voor het eerste kwartaal van 2011 de RSZ-percentages slechts 48,1% voor de werkgevers en
24,4% voor de werknemers en de RSZPPO-percentages 65,1% voor de werkgevers en 55,0% voor de werknemers.
585 Zie ook punt 3.1.
586 Volgens de wet van 11 april 1995 tot invoering van het handvest van de sociaal verzekerde beschikt de PDOS over
een periode van acht maanden om een pensioenaanvraag te behandelen en het bedrag te betalen (vier maanden
om het recht te bepalen en vier maanden om de uitbetaling te verzekeren).
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gevens aangeven en valideren, inclusief de gegevens van diensten bij vroegere werkgevers in
de openbare sector. De wetgever bepaalt dat dit werk voltooid moet zijn voor 1 januari 2016.
Voor veel werkgevers is dit een immense opdracht. Het is immers niet voldoende om te
beschikken over alle vroegere attesten van tewerkstelling in openbare dienst van een personeelslid. De werkgevers moeten deze vrij diverse gegevens ook nog zelf invoeren in de
Capelodatabank, op een wijze dat ze correct toegepast kunnen worden voor de pensioenberekening. Daartoe moeten de personeelsdiensten eerst de noodzakelijke kennis verwerven
over zowel de pensioenreglementering als over de wijze waarop loopbaangegevens in de
Capelodatabank moeten worden ingevoerd.
Historische gegevens kunnen op twee manieren worden ingevoerd:
•

•

door middel van “batchbestanden”, voor zover bestaande elektronische personeelsbeheerssystemen geheel of gedeeltelijk compatibel kunnen worden gemaakt met de vereisten van de DmfA;
via een online invoer van de gegevens (individueel en situatie per situatie).

In de praktijk kunnen de personeelsdiensten de gegevens zelfs in het beste geval slechts
door combinatie van de twee systemen invoeren: ze beschikken immers zelden over alle
noodzakelijke gegevens zodat ze enkel een aantal (basis)gegevens met een batchbestand
kunnen invoeren en de rest via de online toepassing587 moeten doen. Volgens de gegevens
van Sigedis 588 hebben tot dusver een vijftiental werkgevers589 daadwerkelijk een aantal
gegevens kunnen invoeren via een batchbestand. Bij een redelijk aantal andere werkgevers wordt de mogelijkheid onderzocht, o.m. voor één van de grote sociale secretariaten
die de personeelsadministratie van de Vlaamse lokale besturen verzorgen. Het is, volgens
Sigedis, wel al duidelijk dat de CDVU niet in staat zal zijn om voor de betrokken werkgevers de historische gegevens via batch aan te leveren. Ook de personeelsdiensten van het
onderwijs van de Vlaamse en Franse Gemeenschap hebben nog geen initiatief genomen om
de gegevens geheel of gedeeltelijk compatibel te maken met Capelo.
Heel wat werkgevers zullen meer dan waarschijnlijk de volledige loopbaan vóór 2011 van al
hun werknemers individueel online moeten invoeren.
De softwaretoepassing daarvoor is in productie genomen op 3 oktober 2011, bijna een jaar
na publicatie van de Capelowet. Werkgevers kunnen dus (pas) vanaf die datum de historische gegevens van hun werknemers laten valideren590. Er is daarvoor namelijk nog een
bijkomende voorwaarde: de historische gegevens kunnen pas worden gevalideerd vanaf het
587 Zodra online gegevens worden toegevoegd aan een batch kan de loopbaan enkel nog online worden vervolledigd.
588 SIGeDIS (Sociale Individuele Gegevens – Donneés individuelles sociales) is een vzw die een aantal wettelijke opdrachten inzake beheer van gegevens binnen de sociale zekerheid invult. Het betreft ondermeer het informaticabeheer van de databank voor de loopbaangegevens van werknemers uit de privésector die de RVP gebruikt om het
globale loopbaanoverzicht samen te stellen en de pensioenrechten te berekenen. Verder beheert deze vzw ook de
Capelodatabank en de databank aanvullende pensioenen (DB2P), die nog volop in uitbouw is.
589 Onder andere Belgocontrol, De Post, Toerisme Vlaanderen, het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Antwerpen, de OCMW’s van Doornik en Dour, het Universitair Ziekenhuis van Gent en (natuurlijk) de PDOS zelf.
590 Voor de (kleinere) groep van werknemers die vroeger waren tewerkgesteld bij een bepaalde openbare werkgever,
maar op 1 januari 2011 niet (meer) in dienst waren bij eender welke openbare werkgever wordt de benodigde toepassing zelfs maar verwacht voor oktober 2012.
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ogenblik waarop de DmfA voor het eerste kwartaal van 2011 de vereiste Capelogegevensblokken bevat.
De PDOS bevestigt dat de toepassing pas klaar was eind 2011, maar dit zou geen gevolgen
hebben gehad voor het project: in 2011 zijn alle inspanningen van de werkgevers gegaan
naar het tijdig afleggen van de aangepaste DmfA-aangiftes en niet naar de aangifte van
historische gegevens.
Het Rekenhof heeft half juli 2012 een stand van zaken opgemaakt over de invoer van historische gegevens. Uit cijfers van Sigedis blijkt dat:
•
•
•

voor 12.710 werknemers een dossier historische gegevens werd geopend. Dat impliceert
niet dat de gegevens al compleet zijn;
voor 4.244 personen de historische gegevens geacht worden volledig te zijn (lees: er werd
een loopbaanattest bezorgd);
62 van deze gevalideerde loopbaanattesten door de betrokkenen worden betwist.

Deze cijfers geven duidelijk aan dat de aangifte van de historische gegevens nog in haar
opstartfase zit. Het systeem heeft immers betrekking op 1,1 miljoen personen591. Dit hoeft
niet te betekenen dat de streefdatum (1 januari 2016) niet zal worden gehaald, maar wel dat
de invoer de eerstvolgende maanden zal moeten versnellen, wil men de wettelijke deadline
halen. Vooral het feit dat twee van de grootste werkgevers (het onderwijs van de Vlaamse
en de Franse Gemeenschap) nog geen voorbereidingen deden om de historische gegevens in
blok door te geven, lijkt het halen van de streefdatum sterk te hypothekeren.
De minister van Pensioenen beschouwt de versnelde opbouw van Capelo als een prioriteit
omdat dit in het belang is van de werkgevers en vooral van de toekomstig gepensioneerden.
De werkgevers hebben nog tot eind 2015 tijd om de gegevens aan te leveren en de minister
rekent erop dat ze ook bereid zullen zijn hiervoor de nodige inspanningen te leveren592.

3

Beoordeling van de Capelogegevens

3.1
Volledigheid
Elke overheid of overheidsinstelling waarvan (gewezen) personeelsleden met een vaste benoeming aanspraak kunnen maken op een rustpensioen ten laste van een pensioenregeling
van de overheidssector, is principieel als werkgever bij Capelo betrokken. Onder pensioenregeling van de overheidssector verstaat de Capelowet één van de regelingen beoogd door
artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978593.
Wat het toepassingsgebied van Capelo betreft, stelde het Rekenhof eerder al vast dat werkgevers die (momenteel) geen vaste benoeming toekennen, de facto buiten Capelo vallen.
Het begrip werknemer wordt immers enkel gebruikt voor entiteiten met vastbenoemd
591 Verslag van de gedachtewisseling bij het jaarverslag 2011 van de Ombudsdienst Pensioenen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 19 juli 2012, Kamer, 2011-12, nr. 53-2380/001, p. 20.
592 Brief van 23 oktober 2012 van de minister van Pensioenen als reactie op het ontwerpverslag van het Rekenhof van
29 augustus 2012 in het kader van de tegensprekelijke procedure.
593 Wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen. Artikel 38 definieert het ruimst
wettelijk omschreven toepassingsveld in de pensioenwetgeving van de overheidssector.
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personeel594. Een aantal contractuele, tijdelijke en zogenaamde “precaire” diensten worden
dus niet opgenomen in de Capelodatabank.
Daardoor moet de PDOS bij een pensioenraming of bij de eigenlijke pensioenberekening
die diensten alsnog opsporen, voor zover dat nog kan. Het Rekenhof heeft aanbevolen dat
Capelo daadwerkelijk alle gegevens zou bevatten van alle werknemers van alle openbare
diensten, ongeacht hun juridische rechtsband, ook al om puur statistische redenen.
Ondertussen heeft de PDOS een aantal werkgevers en sociale secretariaten met (momenteel) enkel contractuele personeelsleden in dienst of met contractuele werknemers van wie
die werkgever verklaart dat ze nooit vastbenoemd zullen worden, vrijgesteld van de (volledige) Capeloaangifte van deze werknemers. De pensioendienst wil de regels voor deze
vrijstellingen vastleggen in een protocol, zodra hij over een overzicht beschikt van alle
werkgevers van de overheidssector in een gelijkaardige situatie.
Op verzoek van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, van de Union des Villes
et des Communes de Wallonie en van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de minister van Pensioenen en de PDOS er ook mee
akkoord gegaan dat lokale besturen de historische gegevens van hun contractuele personeelsleden pas invullen op het moment van een eventuele vaste benoeming595. Voorwaarde
is wel dat zij met de PDOS een bilaterale conventie sluiten waarin die verplichte invoer
wordt vrijgesteld. Dit impliceert dat van de meeste gemeenten die om de vrijstelling verzoeken, niet eens de helft van het personeel in de gegevensbank zal zijn opgenomen voor
de tewerkstelling tot 2012.
Het Rekenhof wijst erop dat dit de volledigheid van de databank verder uitholt. Een aantal
grote werkgevers in de openbare sector in brede zin valt zo immers de facto buiten het toepassingsgebied van de Capelowet en het project verliest zijn mogelijk nut als database van
alle werknemers in de openbare sector.
De PDOS vindt dit een puur theoretisch standpunt dat voorbijgaat aan het feit dat het begrip overheidssector nergens precies is omschreven, aan de reacties van de werkgevers die
nu al veel inspanningen moeten leveren en vooral aan de kosten voor alle actoren.
Het Rekenhof blijft van oordeel dat de overheden een grote behoefte hebben aan een databank waarin op elk ogenblik de gegevens kunnen worden teruggevonden van alle “werknemers” in de “publieke sector” (in brede zin). De oorspronkelijke opzet van Capelo en het
oorspronkelijke toepassingsveld596 boden zeker die mogelijkheid.
Bovendien bevat de Capelowet niet de mogelijkheid van dergelijke protocollen, zodat ze in
principe onwettig zijn. De PDOS verantwoordt ze door in de overeenkomst zelf te stellen

594 168e Boek van het Rekenhof, Volume I, p. 380 e.v.
595 Zij moeten wel verder de ”DmfA met Capeloblokken” invullen.
596 Artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978 definieert het ruimst omschreven toepassingsveld in de pensioenwetgeving van de overheidssector. In de Capelowet wordt precies naar dit artikel verwezen.
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dat “de aangifte in het kader van Capelo van de diensten gepresteerd door dit contractueel personeel een belangrijke werklast inhoudt die, grotendeels, niet nuttig zou zijn”597.
De administrateur-generaal van de PDOS heeft er geen bezwaar tegen dat de conventies
wettelijk worden onderbouwd maar is van oordeel dat dit in de praktijk weinig verschil zal
maken. Hij stelt dat werkgevers die hun conventie niet naleven, waarschijnlijk ook de wet
niet zullen naleven. Het zwakke punt in de Capelowet is volgens hem het ontbreken van een
duidelijke boeteregeling voor het niet bezorgen van historische gegevens.
3.2
Aanneembaarheid van contractuele en tijdelijke diensten
De implementatie van de Capelogegevensbank wordt aangegrepen om een aantal overheidsdiensten die tot dusver voor het recht op en de berekening van een overheidspensioen
in aanmerking werden genomen, niet langer mee te tellen.
Op grond van de pensioenregelgeving in de openbare sector en de administratieve jurisprudentie werden alle tijdelijke en contractuele diensten voorafgaand aan de vaste benoeming
meegerekend voor een pensioen in de openbare sector. Enkel een beperkt aantal “precaire”
diensten werd geweerd598. De twee criteria die het Rekenhof en de PDOS daartoe hanteerden, kwamen rechtstreeks uit de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en de kerkelijke
pensioenen:
•
•

de aanwijzing voor de functie gaat uit van een autoriteit die mocht benoemen;
de functie wordt bezoldigd ten laste van de Schatkist.

Enkel als na een gemengde loopbaan moest worden beoordeeld of diensten gepresteerd bij
een instelling van openbaar nut in aanmerking kwamen voor het enig pensioen599, moest
op grond van de basiswet ook rekening worden gehouden met een bijkomende vereiste: in
de instelling moest op dat ogenblik een statutair pensioenstelsel of een pensioenregeling
van de openbare sector van kracht zijn600.
In recente nota’s neemt de studiedienst van de PDOS echter bijkomende voorwaarden op
voor opname van contractuele en tijdelijke diensten bij de overheid gevolgd door een vaste
benoeming. De PDOS stelt dat die opname beperkt is tot diensten gepresteerd in een ambt
waarvoor de rechtspositieregeling in een vaste benoeming voorziet op het ogenblik dat deze
diensten worden gepresteerd en voor zover de vastbenoemde ambtenaren van dit bestuur
op dat ogenblik onderworpen zijn aan een pensioenstelsel van de overheidssector. Er moet
dus worden nagegaan of de vastbenoemde ambtenaren bij een bestuur onderworpen zijn

597 Bijvoorbeeld: protocolovereenkomst met het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Antwerpen.
598 Het gaat om diensten gepresteerd in het bijzonder tijdelijk kader (BTK), in het derde arbeidscircuit (DAC) en als
tewerkgestelde werkloze (TWW).
599 Met toepassing van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector.
600 In het oorspronkelijke wetsontwerp dat uitmondde in de wet van 14 april 1965 was sprake van statutair pensioenstelsel. Na advies van de Raad van State werd de tekst gewijzigd in pensioenregeling van de openbare sector. Die
kritiek van de Raad van State probeerde “om beter te doen uitkomen, dat het ontwerp aansluit bij hetgeen is ondernomen met het ontwerp van wet tot het leggen van een zeker verband tussen de pensioenregelingen van de openbare en
die van de private sector”. (Parl. St. Senaat, zitting 1964-1965, stuk 251, p. 21). Hiermee verwees het rechtscollege
naar de (latere) wet van 5 augustus 1968, die de overdracht van pensioenbijdragen regelt tussen de private sector
en de openbare sector.
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aan een pensioenstelsel van de overheidssector om te bepalen of contractuele diensten bij
datzelfde bestuur opgenomen kunnen worden in de elektronische loopbaangegevensbank
van Capelo, met als bijkomende beperking dat die contractuele diensten moeten worden
gepresteerd in een ambt waarvoor de rechtspositieregeling in een vaste benoeming voorziet601.
Er zijn ook aanwijzingen dat studentenjobs niet langer in aanmerking zouden worden genomen, aangezien die gegevens niet moeten worden opgenomen in de Capelodatabank.
Nochtans telt de PDOS tot nu toe, na advies van het Rekenhof602, deze diensten mee bij de
pensioenberekening.
Deze verengde benadering van tijdelijke en contractuele diensten kan voor een aantal (toekomstige) gepensioneerden aanzienlijke gevolgen hebben: de jaren tewerkstelling als contractueel bij een openbare dienst leveren een groter pensioenvoordeel op als ze in het pensioen openbare sector worden samengevoegd met de vastbenoemde diensten, dan wanneer
ze (enkel) worden opgenomen in een pensioen in de werknemersregeling.
Tegelijk geven andere juridische nota’s van de studiedienst van de PDOS aan dat diensten gepresteerd in een ministerieel kabinet wel verder zullen worden meegerekend in een
pensioen van de openbare sector. Eén van die nota’s stelt dat kabinetsdiensten altijd aanneembaar zijn, zowel voor de opening van het recht als voor de berekening van een overheidspensioen. Zij moeten dan ook aangegeven worden in Capelo. Dat geldt zelfs wanneer
de medewerker op dat ogenblik nog niet behoort tot het statutair overheidspersoneel.
Het Rekenhof heeft dit standpunt in het verleden steeds aanvaard, maar nu strookt het niet
meer met de nieuwe voorwaarden die de PDOS oplegt voor het in aanmerking nemen van
contractuele diensten.
Deze nieuwe, beperkende richtlijnen zijn niet gebaseerd op uitdrukkelijke regelgeving en
worden inconsequent toegepast, wat leidt tot verschillende behandeling van de betrokken
gepensioneerden. Een dergelijke ingrijpende wijziging in de toepassing van de pensioenreglementering moet worden verankerd in een duidelijke wettekst en kan niet worden doorgevoerd met interne juridische nota’s.
De administrateur-generaal verklaart in dit verband dat Capelo veel praktische vragen uitlokt over bijzondere situaties waarop soms een principieel antwoord moet worden gegeven.
Dit moet leiden tot harmonisering en standaardisering. Daarbij kunnen of moeten sommige standpunten uit het verleden worden herbekeken of wettelijk worden geregeld. Hij

601 De tekst luidt:
“Les services temporaires et contractuels dans un emploi public sont, lorsqu’ils sont suivis d’une nomination à titre
définitif, considérés comme admissibles pour l’ouverture du droit et le calcul d’une pension du secteur public. Il n’est pas
nécessaire que les services contractuels aient été accomplis dans la fonction où intervient par la suite la nomination à
titre définitif.
En principe, il a été considéré qu’il fallait pouvoir être nommé dans la fonction où les services contractuels étaient accomplis pour que ces services puissent être admissibles.”
602 Beslissing algemene vergadering van 2 juli 1997, brief van dezelfde datum. Het Rekenhof verwierp in die brief duidelijk een “bijkomende voorwaarde” die de pensioendienst probeerde in te voeren, te weten de afwezigheid van
sociale (pensioen)inhoudingen.
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is van oordeel dat dit zeker het geval is voor alles wat te maken heeft met de contractuele
diensten en met dienstprestaties in zogenaamde precaire statuten. De regering zou op de
hoogte zijn van deze problematiek, maar de PDOS wacht reeds jaren op een duidelijk standpunt en eventueel ook een wetgevend initiatief.

4

Pensioenaanvraag vanaf 1 januari 2013

De procedure van de pensioenaanvraag wordt geregeld door het koninklijk besluit van
8 mei 1936603. Het personeelslid dat op pensioen wenst te gaan, bezorgt de PDOS een aanvraag via het bestuur waartoe het behoort. Die aanvraag is een vrij uitgebreid document
waarop een volledig overzicht van de loopbaan moet worden ingevuld. Na ondertekening
door het personeelslid verklaart een bevoegde ambtenaar de inhoud van het formulier voor
echt en stuurt hij het samen met alle bewijsstukken (indiensttreding, benoemingen, toegekende verloven…) naar de PDOS.
Het KB van 1936 is sinds jaren verouderd en niet altijd compatibel met nieuwe procedures604.
De vervanging van het papieren door het elektronisch dossier vanaf 1 januari 2013 maakt
het zeker noodzakelijk een nieuwe aanvraagprocedure in te voeren. De nieuwe regelgeving
in het kader van Capelo verplicht de werkgevers immers om alle loopbaangegevens van hun
ambtenaren door te geven tijdens de loopbaan (historische gegevens en DmfA-aangiften)
en tegelijk bij de pensioenaanvraag nog eens alle loopbaanstukken toe te voegen.
De website van de PDOS bevat sinds eind mei 2012 een vereenvoudigde aanvraagprocedure: het personeelslid moet zich onmiddellijk wenden tot de PDOS door een sterk vereenvoudigd standaardformulier te ondertekenen en op te sturen naar de pensioendienst
(per gewone brief). Voorlopig kan dit nog niet per e-mail door de onduidelijkheid over de
bewijskracht van een gescand document, maar de website meldt ook dat de PDOS zo snel
mogelijk wil aansluiten bij het initiatief van de RVP en de RSVZ dat online aanvragen met
gebruik van de elektronische identiteitskaart mogelijk maakt.
De PDOS stelt een spoedige wijziging van het KB van 1936 in het vooruitzicht. Op de website
wordt reeds maandenlang vermeld dat het eerstdaags zal worden aangepast of vervangen.
Omwille van de rechtszekerheid en om de geldigheid van de pensioenaanvragen niet in
het gedrang te brengen, moet deze aanpassing onverwijld worden geconcretiseerd, ook wat
betreft de aanvraag per e-mail.

5

Conclusies

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe vlot de opbouw van de loopbaangegevensbank Capelo
verloopt. Daarbij stelt het vast dat de PDOS er zich nu al van bewust is dat hij onmogelijk
de wettelijke verplichting kan nakomen om de pensioenen ingaand vanaf 1 januari 2013 en
aanvragen ingediend vanaf die datum uitsluitend elektronisch te behandelen, doordat de
DmfA-aangiften nog steeds niet alle Capeloblokken bevatten.

603 Koninklijk besluit van 8 mei 1936 betreffende de wijze om van de rechten op pensioen te laten blijken.
604 Zie Rekenhof, Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector – Regeling van het statutair personeel,
Brussel, december 2009, p. 29 en volgende. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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De invoer van de historische loopbaangegevens moet zelfs nog zo goed als starten. De wettelijke einddatum (1 januari 2016) zal enkel gehaald kunnen worden als het merendeel van
de werkgevers in de openbare sector erin slaagt de historische gegevens geautomatiseerd
door te geven. Daartoe hebben een aantal grote werkgevers vooralsnog geen initiatief genomen.
Voor de PDOS zou het na midden 2013 onmogelijk zijn verder te werken met papieren dossiers omdat de organisatie helemaal is aangepast aan elektronische stromen.
De PDOS stelt een grote groep werkgevers in de openbare sector voor hun contractuele
werknemers (of voor delen ervan) bij protocol vrij van een aantal Capeloverplichtingen.
Deze werkwijze staat niet in de wet en zal er in de praktijk alleszins toe leiden dat de gegevensbank geen volledig en betrouwbaar beeld meer kan geven van de totale tewerkstelling
in de openbare sector.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de PDOS de opbouw van de databank Capelo aangrijpt
om twee bijkomende voorwaarden op te leggen voor de aanneembaarheid van contractuele
diensten in de berekening van een overheidspensioen. Naast de twee wettelijke criteria
eist de pensioeninstelling nu ook dat de diensten moeten worden gepresteerd in een ambt
waarvoor het statuut in een vaste benoeming voorziet waarbij die vaste benoeming (al en
nog) mogelijk moet zijn op het ogenblik dat de prestaties effectief worden geleverd.
Ten slotte beveelt het Rekenhof aan het koninklijk besluit dat de pensioenaanvraag regelt
zo spoedig mogelijk aan te passen, voornamelijk om het elektronisch dossier en de elektronische aanvraag mogelijk te maken.
uitvoering pensioenhervorming
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De aanpassing van de regelgeving die nodig is om de pensioenhervorming in de openbare sector effectief van start te laten gaan op 1 januari 2013 is nog niet afgerond. Heel wat overgangsbepalingen op het vlak van de rustpensioenen zijn nog niet in wetteksten en uitvoeringsbesluiten geconcretiseerd. Voor de hervorming van de overlevingspensioenen, de pensioenbonus en
de cumulatie van pensioen met beroepsinkomen zijn nog helemaal geen teksten goedgekeurd.
Dit leidt tot onduidelijkheid en rechtsonzekerheid, zowel bij de (pensioen)administraties als bij
de toekomstige gepensioneerden.
De hervorming vereenvoudigde allerminst de regelgeving en bevat geen aanzet tot harmonisering tussen de pensioenstelsels. Hierdoor neemt de nood aan correcte informatie alleen maar
toe.

1

Context

De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen heeft de reglementering op de
rustpensioenen van de overheidssector ingrijpend gewijzigd. Een beknopt overzicht:
•

•
•
•

2

De minimumleeftijd verhoogt (geleidelijk van 60 naar 62 jaar) en vooral de loopbaanvoorwaarde verhoogt (onmiddellijke verhoging van 5 naar 38 jaar, gevolgd door een geleidelijke verhoging naar 40 jaar) voor het verkrijgen van het vervroegd pensioen.
De refertewedde is die van de laatste tien in plaats van de laatste vijf dienstjaren.
Periodes van vrijwillige loopbaanonderbreking, vierdagenweek en halftijds werken worden na 1 januari 2012 anders meegerekend.
Er mag geen gunstigere loopbaanbreuk (ook tantième genoemd) worden gebruikt dan
1/48e voor diensten vanaf 1 januari 2012.

Stand van zaken

2.1
Overgangsbepalingen
De pensioenhervorming uit de wet van 28 december 2011 geldt in principe voor rustpensioenstelsels met tantième 1/60e. In geval van een gunstiger tantième605 moeten de afwijkingen en nadere606 regels van de verlenging van de loopbaan van 60 naar 62 jaar worden
vastgesteld bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.
In uitvoering van artikel 89, eerste lid van voornoemde wet moest dit besluit worden getroffen vóór 1 maart 2012. Bij een latere programmawet607 werd uitstel verleend tot 1 mei 2012.
Ook die datum werd niet gehaald: eind juni was er nog steeds geen uitvoeringsbesluit gepubliceerd of zelfs maar goedgekeurd in Ministerraad608.
Daarnaast moet de voornoemde basiswet op een aantal punten worden aangepast. Een
wetsontwerp609 met overgangsbepalingen voor ambtenaren werd op 9 juli 2012 in Minister-

605 Zoals voor het onderwijzend personeel of voor ambtenaren met actieve diensten.
606 Het tantième beïnvloedt de vaststelling van de voor een vervroegd pensioen vereiste loopbaanduur in die zin dat
een voordeliger loopbaanbreuk zwaarder weegt.
607 Programmawet (I) van 29 maart 2012.
608 Voor de pensioenen in de werknemersregeling heeft de Ministerraad op 20 april 2012 wel al een aantal overgangsbepalingen goedgekeurd.
609 Parl. St. Kamer, 2011-2012, DOC 53-2405/001.
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raad goedgekeurd en op 7 augustus 2012 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend. Op 20 november 2012 keurde de commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer de
tekst van het wetsontwerp goed.
Het uitblijven van deze wetsaanpassingen en uitvoeringsbesluiten stelt functionele problemen. Zo werden tot begin juli 2012 alle pensioenaanvragen in stelsels met een voordeliger
tantième (dan 1/60e) geschorst in afwachting van de publicatie van bovenvermeld uitvoeringsbesluit (dat wellicht geïntegreerd zal worden in de reparatiewet). Daardoor is de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) genoodzaakt voor een aantal dossiers met een
ingangsdatum in 2013 voorlopige berekeningen te maken.
Eén van de redenen om het versnelde wetgevingsproces van de pensioenhervorming eind
2011 te rechtvaardigen, was dat de maatregelen vóór het einde van 2011 bekend moesten zijn
om ze één jaar later, dus op 1 januari 2013, uitwerking te kunnen geven610.
Korte tijd voordat deze belangrijke nieuwe regels inzake leeftijds- en dienstvoorwaarden
met betrekking tot het recht op een vervroegd pensioen in werking zouden moeten treden,
is die inwerkingtreding niet verzekerd omdat aanvullende (maar onontbeerlijke) wetgeving
uitblijft. Dit leidt tot grote rechtsonzekerheid.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de ontwerpteksten door de Ministerraad besliste de
PDOS om “rustpensioenen toe te kennen volledig overeenkomstig de bepalingen van de voornoemde wet van 28 december 2011 en overeenkomstig de bepalingen van de ontwerptekst van
de zogenaamde reparatiewet”. Er werd verondersteld dat het parlement deze ontwerptekst,
die de goedkeuring heeft van de regering, niet meer zou wijzigen. De PDOS zou pensioenbeslissingen wel pas versturen zodra de reparatiewet in het Staatsblad is gepubliceerd.
Tegelijk publiceerde de PDOS de uitgebreide brochure “Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector”. Hierin worden de wijzigingen die de wet van 28 december 2011 invoert en die welke de reparatiewet zou moeten invoeren, toegelicht en met voorbeelden verduidelijkt.
Het Rekenhof beseft dat de pensioenadministratie de berekening van de rustpensioenen
volgens de nieuwe regelgeving bezwaarlijk nog langer kan uitstellen. Daarnaast erkent het
de dringende nood aan concrete en precieze informatie voor de klanten611 van de PDOS.
Nochtans is aan deze twee beslissingen een risico verbonden. Ieder amendement, zelfs het

610 Parl. St. Kamer, 2011-2012, DOC 53-1952/003, p. 17, verantwoording van amendement nr. 12 tot amendement nr.
31 bij wetsontwerp houdende diverse bepalingen:
“Sommige van deze maatregelen treden vanaf 2012 in werking met een overgangsregeling. Ook andere maatregelen
die slechts betrekking hebben op pensioenen die vanaf 1 januari 2013 ingaan, dienen onverwijld te worden genomen.
De aanvraag tot het bekomen van een rustpensioen kan immers 1 jaar vóór de ingangsdatum van het rustpensioen
ingediend worden. Het is dan ook van essentieel belang dat ook die maatregelen snel genomen worden om bij de vanaf
1 januari 2013 op pensioen te stellen ambtenaren geen vals verwachtingspatroon te scheppen en de administratie geen
informatie te laten verstrekken en berekeningen te laten uitvoeren die door in de loop van 2012 doorgevoerde wetswijzigingen niet meer correct zouden zijn.
Een eerste dergelijke maatregel heeft betrekking op de verhoging van de effectieve leeftijd om een onmiddellijk of uitgesteld rustpensioen te genieten. (…)”.
611 Niet enkel de toekomstige gepensioneerden, maar ook de personeelsdiensten, …
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geringste, eventueel op basis van het advies van de Raad van State612, kan belangrijke gevolgen hebben:
•

•

Als in het automatische berekeningsprogramma PenCalc nog niet goedgekeurde regelgeving wordt ingevoerd om daarmee daadwerkelijk pensioenen te berekenen, kan dat
fouten veroorzaken. Die resulteren in het beste geval in rechtzettingen en daarmee verbonden dubbel werk maar eventueel zelfs in verjaring van onterecht betaalde sommen.
De publicatie van gedetailleerde informatie over de pensioenhervorming in een brochure op de website van de PDOS (bovendien zonder aan te gegeven welke maatregelen
al wettelijk vastliggen en welke enkel steunen op een wetsontwerp) kan leiden tot administratieve of gerechtelijke disputen, waaruit veroordelingen en schadevergoedingen
kunnen voortkomen.

De PDOS sluit zich aan bij de analyse van het Rekenhof dat de besluitvorming te traag
verloopt ten opzichte van de geplande datum van uitvoering, waardoor zijn werk wordt
bemoeilijkt613.
De minister van Pensioenen wijst erop dat de verdere uitvoering van de pensioenhervorming, in tegenstelling tot de wet van 28 december 2011, werd voorafgegaan door uitgebreid
overleg met de sociale partners en met de gemeenschappen en de gewesten. Op 20 september 2012 werd een eerste besluit gepubliceerd, in uitvoering van artikel 88, vijfde lid van
voormelde wet614. De minister kondigt aan dat alle vereiste wettelijke bepalingen tijdig, dit
wil zeggen voor 1 januari 2013, zullen worden gepubliceerd615.
Bij gebrek aan een volledige wettelijke verankering, kan het Rekenhof nog niet beoordelen
in hoeverre deze nieuwe regelgeving volledig en coherent is en in welke mate ze correct
wordt toegepast door de PDOS en wordt geïmplementeerd in PenCalc. Het heeft wel al een
globale evaluatie gemaakt, met bijzondere aandacht aan de sterkst in het oog springende
wijziging, de geleidelijke optrekking van de pensioenleeftijd. Ten slotte komen ook de voor
2013 aangekondigde, maar nog niet geconcretiseerde pensioenhervormingen aan bod.
2.2
Globale evaluatie van de pensioenhervorming616
De pensioenreglementering van de openbare sector is sinds jaar en dag complex. De regelgeving is verspreid over tientallen wetten en koninklijke besluiten die bovendien vaak
een specifiek toepassingsveld hebben. Dit mozaïek van wetten en uitvoeringsbesluiten
kan nauwelijks nog bestempeld worden als “de pensioenreglementering van de openbare
sector”. Ook inhoudelijk is de regelgeving helder noch overzichtelijk: in de loop der jaren617 werden zo vaak allerhande uitzonderingen en wijzigingen opgenomen in bestaande

612 Het wetsontwerp was op het tijdstip van de beslissing van de PDOS ook nog niet voor advies voorgelegd aan de
Raad van State.
613 Brief van 25 september 2012 van de administrateur-generaal van de PDOS als reactie op het ontwerpverslag van
het Rekenhof van 29 augustus 2012 in het kader van de tegensprekelijke procedure.
614 Koninklijk besluit van 20 september 2012 tot uitvoering van artikel 88, vijfde lid van de wet van 28 december 2011.
615 Brief van 23 oktober 2012 van de minister van Pensioenen als reactie op het ontwerpverslag van het Rekenhof van
29 augustus 2012 in het kader van de tegensprekelijke procedure.
616 Het Rekenhof houdt daarbij rekening met de inhoud van de reparatiewet, zoals die is af te leiden uit de brochure
van de PDOS.
617 De basiswet dateert uit 1844.
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wetteksten dat het geheel zo goed als onleesbaar (en bijgevolg quasi niet toepasbaar) wordt.
De regels voor het in aanmerking nemen van onvolledige prestaties618 of de verwerking van
verloven en afwezigheden bij de berekening van rust- en overlevingspensioenen619 zijn daar
sprekende voorbeelden van.
Het Rekenhof stelt vast dat de recentste pensioenhervorming de regelgeving zeker niet
heeft vereenvoudigd. De brochure van de PDOS is een verdienstelijk initiatief om enkele
cruciale knelpunten te duiden teneinde de toekomstige gepensioneerden te informeren,
maar ze levert tegelijk het bewijs dat de hervorming sommige onderdelen van de regelgeving nog ingewikkelder heeft gemaakt. Zo leiden de bijzondere regels620 tot complexe berekeningen inzake de loopbaanduur bij openbare diensten. Die worden gevalideerd tegen
een voordeliger tantième (1/50e of 1/55e)621. Nog erger is de toepassing van de regels over
tijdskrediet. De bestaande 20-25 %-regel over de aanneembaarheid van het totaal aan verloven en afwezigheden werd door de wet van 28 december 2011 niet gewijzigd (klaarblijkelijk
zal hij door de reparatiewet evenmin worden hervormd). Toch wordt de basis van deze
berekening een stuk ingewikkelder doordat de nieuwe regels over de aanneembaarheid van
perioden van loopbaanonderbreking en vierdagenweek ingrijpend wijzigen voor diensten
vanaf 1 januari 2012.
Een dergelijke regelgeving maakt het voor de toekomstige gepensioneerden bijzonder
moeilijk om de pensioengevolgen van bepaalde loopbaankeuzes correct in te schatten. De
pensioenhervorming is op dit punt een stap achteruit in de realisatie van een van de doelstellingen in het pensioenbeleid van de regering: iedere betrokkene maximaal informeren
over zijn opgebouwde pensioenrechten en over de gevolgen van zijn loopbaankeuzes voor
zijn pensioenopbouw622.
De pensioenadministratie zal wellicht overstelpt worden met vragen van toekomstige gepensioneerden bij pensioenramingen en bij eigenlijke pensioenberekeningen. Ook het risico op foutieve toepassingen en bijhorende rechtsonzekerheid vergroten.
Ook de PDOS is van oordeel dat de al complexe pensioenwetgeving van de overheidssector door de huidige pensioenhervorming nog ingewikkelder wordt en de taak van de
pensioeninstelling nog wordt verzwaard. De instelling krijgt ook bijkomende taken, namelijk het vaststellen van de vroegst mogelijke datum van pensionering voor ambtenaren die
in bepaalde eindeloopbaanregelingen zitten (bv. terbeschikkingstelling voorafgaand aan
het pensioen).

618 Vooral geregeld in het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van de berekening van het
pensioen van de openbare sector voor diensten met onvolledige opdracht.
619 Vooral geregeld in het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige
administratieve toestanden op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten.
620 Die zeer waarschijnlijk in de reparatiewet zullen worden opgenomen .
621 Als bewijs voor deze complexiteit: de PDOS heeft een tienstappenplan moeten uittekenen om tot een goed
resultaat te komen.
622 Zie ook Senaat, 2011-2012, stuk 1533/1 van 13 maart 2012 verslag namens de commissie voor de Sociale Aangelegenheden over “Het beleid inzake pensioenen”, p. 8.
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2.3
Loopbaanduur als voorwaarde voor het verkrijgen van vervroegd pensioen
De meest in het oog springende nieuwe pensioenmaatregel voor de openbare sector is de
verhoging van de vereiste diensten voor het recht op een vervroegd pensioen623: in 2012 volstaan (amper) vijf jaar dienst in de overheidssector, in 2013 wordt dit 38 jaar dienst in één
van de wettelijke pensioenstelsels in België en in 2016 40 jaar dienst in één van de wettelijke
pensioenstelsels in België624.
Sinds 1984625 was de belangrijkste voorwaarde voor het recht op een overheidspensioen de
vaste benoeming. De voorwaarde van het minimum aantal dienstjaren (vijf jaar, zonder
diplomabonificatie) zorgde immers zelden voor problemen.
Onderstaand schema geeft een summier overzicht van de nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden, exclusief (bijkomende) versoepelingen die nog in uitvoeringsbesluiten of in
de reparatiewet zullen worden opgenomen.
Tabel 1 – Nieuwe algemene leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen in de openbare sector 626
Jaar

Minimumleeftijd

Loopbaanvoorwaarde

Versoepeling lange loopbaan626

2012

60 jaar

5 jaar bij de overheid

2013

60 ½ jaar

38 jaar in totaal, 5 bij de overheid

60 jaar indien 40 jaar in totaal

2014

61 jaar

39 jaar in totaal, 5 bij de overheid

60 jaar indien 40 jaar in totaal

2015

61 ½ jaar

40 jaar in totaal, 5 bij de overheid

60 jaar indien 41 jaar in totaal

vanaf
2016

62 jaar

40 jaar in totaal, 5 bij de overheid

60 jaar indien 42 jaar in totaal,
61 jaar indien 41 jaar in totaal

Bron: wet van 28 december 2011
Het Rekenhof heeft twee aspecten van deze maatregel nader onderzocht, met name:
•

•

de rechtstreekse toepassing van de maatregel, d.w.z. de effectieve bepaling van de loopbaanduur, verbonden aan de vaststelling of de vereiste van een minimale loopbaanduur
is vervuld voor het verkrijgen van een vervroegd pensioen;
de gevolgen voor personen met een gemengde loopbaan (deels werknemer, ambtenaar
en/of zelfstandige).

623 Dit is een pensioen dat ingaat voor de (ongewijzigde) wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar).
624 Weliswaar met heel wat verzachtingen en versoepelingen voor lange loopbanen, voor personen die al dicht bij de
vroeger geldende pensioenleeftijd zaten en voor bijzondere pensioenstelsels. Ook daarvan is de inhoud nog niet
precies gekend (zie punt 2.1).
625 In dat jaar heeft de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (de
Wet-Mainil), de voorwaarde van loopbaanduur (verder) verminderd van 20 naar 5 jaar aanneembare dienst. Deze
maatregel moest, samen met de beslissing dat rechten op een ambtenarenpensioen werden behouden bij verlaten van het openbaar ambt vóór de pensioengerechtigde leeftijd, de mobiliteit tussen de verschillende sectoren
bevorderen.
626 Enkel indien er minimaal vijf jaar diensten bij de overheid zijn.
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2.3.1 Vaststelling van de loopbaanduur
De vraag rijst hoe en door wie de nieuwe, veel strengere voorwaarde van loopbaanduur moet
worden berekend.
2.3.1.1 Hoe?
De wet is duidelijk voor de jaren gepresteerd binnen de overheidssector: alle pensioenaanspraakverlenende diensten tellen mee. Heel wat diensten die bij de eigenlijke pensioenberekening gedeeltelijk meetellen (voornamelijk allerlei onvolledige prestaties) tellen voor de
loopbaanvoorwaarde dus wel volledig mee. Dit geldt ook voor het merendeel van de onbezoldigde diensten. Concreet worden vooral niet-gevalideerde en niet-valideerbare periodes
van loopbaanonderbreking en bepaalde periodes van afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheden, niet gelijkgesteld met dienstactiviteit, niet in aanmerking genomen.
De wet bepaalt verder dat ook de kalenderjaren waarvoor pensioenrechten kunnen worden
geopend op een vervroegd pensioen in de regeling van de werknemers of in een ander Belgisch
pensioenstelsel627 mee in rekening worden genomen.
Voor werknemerspensioenen628 is evenmin vereist dat de loopbaanduur wordt bereikt door
(uitsluitend) voltijdse betrekkingen: een jaar wordt integraal in aanmerking genomen indien een tewerkstelling van ten minste een derde van een voltijdse arbeidsregeling kan
aangetoond worden aan de hand van inschrijvingen op de individuele rekening. Naargelang
van de nauwkeurigheid van de beschikbare gegevens629 wijzigt de berekeningsmethode,
maar het komt er steeds op neer dat een kalenderjaar pas meetelt wanneer de herberekening van de deeltijdse diensten resulteert in minstens 104 (gewerkte plus gelijkgestelde630)
dagen. Als beroepsactiviteiten in eenzelfde kalenderjaar gelijktijdig, achtereenvolgens of
afwisselend geheel of gedeeltelijk werden uitgeoefend en recht geven in een Belgische pensioenregeling, worden samenvallende tijdvakken slechts eenmaal in aanmerking genomen.
In het kader van de werknemersregeling moet, in uitvoering van internationale overeenkomsten of Europese verordeningen, rekening worden gehouden met tijdvakken waarvoor
in een buitenlandse regeling pensioenrechten kunnen worden geopend (bijvoorbeeld tijdvakken als ambtenaar van de Europese Commissie).
Voor de pensioenregeling zelfstandigen wordt in principe een jaar in aanmerking genomen
als minstens twee kwartalen recht op pensioen kunnen openen.
In kalenderjaren waarin de beroepsactiviteit werd uitgeoefend binnen één pensioenstelsel, gelden enkel de regels van dit stelsel. Voor kalenderjaren waarin de beroepsactiviteit
gespreid was over meer dan één stelsel, is de berekeningswijze niet wettelijk vastgelegd.
De PDOS verkiest alle diensten om te zetten naar de regel van het werknemersstelsel, dus

627 Zoals het zelfstandigenpensioen of het pensioen als aangeslotene bij de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ).
628 Zie dienstnota 97/7 van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).
629 Er wordt rekening mee gehouden dat gegevens over periodes in een ver verleden, niet altijd even accuraat zijn.
630 In de werknemersregeling wordt de beroepsloopbaan opgebouwd niet enkel door periodes van werkelijke tewerkstelling, maar ook door tijdvakken van gelijkstelling zoals onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en invaliditeit, loopbaanonderbreking en tijdskrediet, afwezigheid wegens arbeidsongeval of beroepsziekte, jaarlijkse vakantie van loonarbeiders en erkende stakingsdagen.

Uitvoering van de pensioenhervorming / 571

omrekening van alle diensten naar voltijdse werkdagen. Voor deze werkwijze bestaat tot
dusver geen basis in enige regelgeving.
2.3.1.2 Door wie?
Als iemand diensten in verschillende pensioenstelsels heeft gepresteerd, moet de PDOS,
mee op basis van de regelgeving in deze stelsels, nagaan of de betrokkene de voorwaarden
voor een vervroegd pensioen vervult. Daarvoor is allereerst vereist dat de volledige loopbaan van betrokkene (en niet enkel de diensten gepresteerd bij een overheid) bekend is bij
de laatste werkgever en bij de PDOS. Door het stevig optrekken van het aantal diensten nodig om pensioenrechten te verwerven, zullen steeds meer dossiers een grondig onderzoek
vergen.
Het Rekenhof stelt vast dat noch de Capelogegevensbank (in volle opbouwfase)631, noch
de berekeningssoftware PenCalc daarbij voorlopig enige rol kunnen spelen. Capelo bevat
enkel diensten uit de openbare sector, wat niet volstaat om de loopbaanvoorwaarde bij de
alsmaar toenemende gemengde loopbanen te verifiëren. Ook het berekeningsprogramma
PenCalc bevat geen enkele controle op de toekenningsvoorwaarden voor pensioenen. De
behandelende ambtenaren zullen zelf alle loopbaanvoorwaarden moeten toetsen aan de
hand van voor elk geval afzonderlijk te verzamelen informatie.
De PDOS is er zich van bewust dat de drie belangrijkste pensioeninstellingen een informatiekanaal zullen moeten opzetten om de nodige loopbaangegevens (meer dan waarschijnlijk aangevuld met essentiële kennis van elkaars regelgeving) uit te wisselen632. Het
is echter duidelijk dat dit niet op korte termijn kan gebeuren, zeker niet wanneer alle Belgische pensioeninstellingen (DOSZ, NMBS, …) daarbij betrokken zouden worden. In dat
verband verduidelijkt de administrateur-generaal van de PDOS dat er gesprekken met de
RVP, het RSVZ633 en de beleidscel van de minister van Pensioenen worden gevoerd om nog
in 2013 (en uiterlijk op 31 december 2014) samen een geïntegreerde pensioenloopbaanbank
te creëren die dan als authentieke bron zou dienen voor verdere pensioendoeleinden634. Hij
kondigt ook aan dat daarbij het automatische berekeningsprogramma PenCalc volledig zal
worden herbouwd tot een echte pensioencalculator.
Doordat een ambtenaar pas na het verkrijgen van een definitief ontslag uit zijn ambt een
pensioenaanvraag kan indienen, ligt de verantwoordelijkheid voor het (correct) berekenen
van een toereikende loopbaanduur momenteel in handen van de HR-dienst van de betrokken overheidsinstelling. Het valt te vrezen dat niet elke dienst over voldoende knowhow
beschikt om de loopbaanvoorwaarde accuraat te berekenen voor elke, soms erg complexe
loopbaan, mede wegens de onduidelijke regelgeving (zie punt 2.2).

631 Zie ook het artikel over Capelo in dit deel.
632 Daarbij denkt de PDOS in eerste instantie aan een uitbreiding van de applicatie Hermes. Deze toepassing concretiseert de zgn. polyvalentie van de pensioenaanvragen (Een pensioenaanvraag bij eender welke pensioeninstelling zal doorgestuurd worden naar iedere instelling waar de betrokkene pensioenrechten kan doen gelden). Het
Rekenhof leverde er al commentaar op in zijn 168e Boek, Volume I, p. 391 – 392). Momenteel zijn hierbij enkel de
drie belangrijke pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en PDOS) betrokken en blijft de automatisering beperkt tot een
signaalfunctie. Er kan elektronisch worden opgezocht of er een pensioendossier bestaat bij de andere instelling,
maar de verdere afhandeling verloopt via gewone briefwisseling en wordt niet opgevolgd door het systeem.
633 Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.
634 Samenwerking met de andere, kleinere, pensioeninstellingen is nog niet aan de orde.
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Om zeker te zijn van het juiste tijdstip dat een ambtenaar recht heeft op een rustpensioen
in de nieuwe regeling, zal hij zich in de eerste plaats tot de PDOS richten, meestal ook op
aanraden van zijn publieke werkgever. Daartoe heeft de pensioendienst een tool op zijn
website geplaatst: de pensioenteller, met als slagzin Bereken uw eigen pensioendatum. De
PDOS wil -duidelijk uit noodzaak- zowel burgers als personeelsdiensten aanmoedigen deze
berekeningsmodule635 te gebruiken.
Om de gegevens correct in te geven in de pensioenteller, moet de gebruiker ze echter correct kunnen interpreteren636. Daartoe moet hij een meer dan elementaire kennis hebben
van de pensioenstelsels en van delen van de socialezekerheidsregeling. Het Rekenhof betwijfelt dan ook of de pensioenteller de informatiezoekende vooruit zal kunnen helpen.
De administrateur-generaal van de PDOS stelt dat de pensioenteller een communicatieinstrument is en bedoeld voor het grote publiek. Deze tool heeft geenszins de bedoeling om
werkgevers te laten beslissen of de voorwaarden van loopbaanduur al dan niet zijn vervuld:
dat is de taak van de PDOS. Om die reden heeft de dienst op zijn site wijzigingen in de
pensioenprocedure aangekondigd. Voortaan is het de bedoeling dat een ambtenaar via een
vereenvoudigd formulier zijn pensioenaanvraag indient bij de PDOS. Pas nadat de dienst
heeft vastgesteld dat de voorwaarden van loopbaanduur zijn vervuld op de gewenste pensioneringsdatum, zou de procedure van pensionering worden opgestart. De PDOS moet in
dat systeem zowel de ambtenaar als de werkgever van zijn beslissing op de hoogte stellen.
Deze fundamenteel gewijzigde procedure heeft momenteel nog geen enkele wettelijke of
reglementaire grondslag637 en wordt bovendien niet door alle pensioeninstellingen van de
overheidssector gebruikt.
2.3.2 Verwachte harmonisering van de verschillende pensioenstelsels
In de regeerverklaring Ontwerpverklaring over het algemeen beleid638 wordt vermeld dat “de
minimale loopbaanvoorwaarde in de privésector en in het algemeen stelsel van de openbare
sector tegen 2015 geleidelijk aan op 40 jaar zal komen”. Deze zinsnede liet veronderstellen dat
de loopbaanduur in alle grote pensioenstelsels voortaan hetzelfde zou worden berekend.
Hierdoor zou een einde kunnen komen aan de merkwaardige situatie van een aantal personen met een gemengde loopbaan: zij hadden vaak wel recht op een vervroegd pensioen in
de regeling van de openbare sector, maar nog niet in de andere regelingen (werknemers en
zelfstandigen). Zo kregen zij slechts een rustpensioen voor een gedeelte van hun loopbaan
en (nog) niet voor het geheel van hun beroepsactiviteit.
De nieuwe wetgeving heeft de minimale duur van de loopbaanvoorwaarde weliswaar in
alle grote pensioenstelsels gelijkgeschakeld, maar diensten die in het ene stelsel worden
gevalideerd, ook in geval van een gemengde loopbaan, worden dat niet in het andere stelsel. Ter illustratie, in de regeling van de openbare sector wordt de tijdsduur nodig voor het

635 Intern stelt de PDOS: “Omwille van het te verwachten volume aanvragen, zal de PDOS immers niet op alle aanvragen zelf kunnen ingaan zolang geen efficiëntere middelen ter beschikking staan”.
636 Voorbeelden: men moet zelf invullen op hoeveel jaar tijdsbonificatie wegens diplomabezit men recht heeft, welke
periodes en gelijkgestelde periodes men heeft in de werknemersregeling, welke tantièmes gelden voor zijn diensten gepresteerd in de overheidssector, …
637 Zie punt 4 van het artikel over Capelo in dit deel.
638 Ontwerpverklaring over het algemeen beleid van 1 december 2011, p. 102.
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behalen van een diploma meegeteld (voor zover dit diploma nodig was voor de uitoefening
van het ambt), terwijl in de werknemersregeling de studietijd zelfs niet wordt opgenomen
als loopbaanduur wanneer hij voor de pensioenberekening werd geregulariseerd door persoonlijke stortingen.
Daardoor zal de hierboven geschetste toestand blijven bestaan: iemand kan op een bepaald
ogenblik wel een (gedeeltelijk) rustpensioen krijgen voor zijn loopbaan in overheidsdienst,
maar zal zijn pensioen voor een stuk loopbaan als werknemer of zelfstandige pas een paar
jaar later krijgen639.
De minister van Pensioenen erkent dat deze pensioenhervorming niet zal leiden tot een
identieke berekening van de loopbaanduur in alle pensioenstelsels. Hij is wel van oordeel
dat een belangrijke, nieuwe stap werd gezet in de richting van een verdere harmonisering
in de pensioenstelsels. De basisvoorwaarden van leeftijd en loopbaanduur om het recht op
een vervroegd pensioen te kunnen openen werden immers in bijna alle pensioenstelsels
gelijkgeschakeld en geleidelijk verhoogd.
2.4
Andere aangekondigde hervormingen
De Ontwerpverklaring over het algemeen beleid640 stelde een aantal ingrijpende maatregelen
in het vooruitzicht die enige tijd vóór hun inwerkingtreding geconcretiseerd zouden moeten worden. Het betreft onder meer wijzigingen inzake overlevingspensioenen641, complement wegens leeftijd en cumulatie van pensioen met een inkomen uit beroepsactiviteit642.
De regeerverklaring stelde ook dat het tijdig informeren van de betrokkenen hen in staat
moet stellen hun rechten optimaal te verzekeren. Zo kunnen gehuwden die in de eventuele
nieuwe regeling hun recht op een overlevingspensioen geheel of gedeeltelijk verliezen, tijdig voorzorgsmaatregelen nemen door te kiezen voor een persoonlijke verzekering.
Wat betreft het complement wegens leeftijd geeft artikel 87 van de wet van 28 december 2011 de koning de bevoegdheid om, bij in Ministerraad overlegd besluit, de wetsbepalingen daarover643 aan te passen. Ambtenaren ouder dan 60 jaar verwerven momenteel
elke maand een potentieel pensioencomplement. Zij moeten zo spoedig mogelijk zekerheid
krijgen over hun toekomstige rechten. De vele vragen hierover aan de PDOS wijzen op een
vrees dat dit voordeel zou worden afgebouwd zonder enige overgangsregeling. Deze rechtsonzekerheid kan ertoe leiden dat de betrokken ambtenaren vervroegd uitstromen om een
nadeligere regeling te ontlopen. Het uitblijven van duidelijkheid zou er aldus toe kunnen
leiden dat de pensioenhervorming op dit punt haar doel voorbijschiet als het ambtenaren
ertoe aanzet hun pensioenrechten vroeger dan oorspronkelijk gepland op te nemen.

639 In dit verband kan ook worden verwezen naar: Parl. St. Kamer, 2011-2012, DOC 53-2380/001, Gedachtewisseling
van 19 juli 2012 betreffende het Jaarverslag 2011 van de Ombudsdienst Pensioenen, p. 15.
640 Ontwerpverklaring over het algemeen beleid van 1 december 2011, p. 104-105.
641 Parl. St. Senaat, 2011-2012, stuk 1533/1 van 13 maart 2012, verslag namens de commissie voor de Sociale Aangelegenheden over “Het beleid inzake pensioenen”, p. 6.
642 Op de website van de PDOS wordt, bij de voorstelling van de brochure pensioenhervormingen en de pensioenteller, eveneens aangegeven dat spijtig genoeg nog geen antwoord kan worden gegeven op vragen over deze drie
items.
643 Vastgelegd in de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen.

574

De minister deelt mee dat de overige hervormingen gepland zijn voor volgend jaar en dat
het de bedoeling is om ze, na het nodige sociale overleg, tijdig bekend te maken.

3

Conclusies

De vertraging die de pensioenhervorming oploopt, heeft een aantal nadelige gevolgen.
In de eerste plaats leidt het uitblijven van de nodige wetsaanpassingen (en van eventuele
uitvoeringsbesluiten) tot rechtsonzekerheid, zowel bij de (pensioen)administraties als bij
de toekomstige gepensioneerden.
Door de korte tijd die nog rest tot 2013 moet de PDOS louter op basis van ontwerpteksten
pensioenen berekenen en burgers voorlichten over hun pensioenrechten. Hieraan zijn behoorlijk wat risico’s verbonden. Zelfs minieme aanpassingen aan de teksten kunnen leiden
tot foutieve pensioenberekeningen met dubbel werk, rechtzettingen en verjaring van ten
onrechte betaalde pensioenen tot gevolg. Ook administratieve of gerechtelijke procedures
met veroordelingen of schadevergoedingen behoren tot de risico’s. Eind 2011 was nochtans
sprake van een versneld wetgevingsproces zodat de pensioenmaatregelen vóór het einde
van dat jaar bekend moesten zijn om ze één jaar later uitwerking te kunnen geven.
Het Rekenhof stelt vast dat deze pensioenhervorming (inclusief de zogenaamde reparatiewet) geenszins een vereenvoudiging betekent. Het wordt voor de toekomstige gepensioneerde ingewikkelder om de (pensioen)gevolgen van bepaalde loopbaankeuzes correct in te
schatten, wat nochtans één van de doelstellingen van de hervorming was.
De ingewikkelde wijze waarop de verstrengde loopbaanvoorwaarde in de pensioenregeling van de openbare sector werd ingeschreven, zal ongetwijfeld veel vragen uitlokken.
Het Rekenhof stelt vast dat noch de Capelogegevensbank, die in volle opbouw is, noch
het berekeningsprogramma PenCalc daarbij (voorlopig) enige hulp kunnen bieden. In de
gegevensbank zijn enkel de diensten opgeslagen die gepresteerd werden in openbare dienst
en het berekeningsprogramma bevat geen controlemodus op de toekenningsvoorwaarden.
Momenteel zijn de HR-diensten van de overheidswerkgevers in de praktijk verantwoordelijk voor het correct berekenen van de loopbaanduur. Die hebben zeker niet altijd voldoende kennis van de complexe en onduidelijke pensioenwetgeving. In een vereenvoudigde
aanvraagprocedure, die de PDOS op eigen initiatief instelde, treedt de dienst al op vóór de
eigenlijke pensionering, maar deze procedure mist een reglementaire grondslag.
De pensioenteller, een tool op de website van de PDOS, is bedoeld als communicatieinstrument voor het grote publiek, maar is volgens het Rekenhof enkel bruikbaar voor wie
een meer dan elementaire kennis heeft van de diverse pensioenstelsels en van delen van de
socialezekerheidsregeling.
Daarnaast stelt het Rekenhof vast dat de diensten die in aanmerking worden genomen voor
het bepalen van de vereiste minimumloopbaanduur, niet gelijkgeschakeld worden in de
verschillende pensioenstelsels. De pensioenhervorming had nochtans de intentie om de
harmonisering tussen de verschillende pensioenstelsels te bevorderen.
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Ten slotte constateert het Rekenhof dat over andere hervormingen, die vanaf 2013 zouden
ingaan, waaronder overlevingspensioenen, pensioenbonus en cumulatie van inkomen met
pensioen, nog geen duidelijkheid is. Omwille van de rechtszekerheid en de correcte administratieve afhandeling is het aangewezen dat deze nieuwe regelingen enige tijd vóór
ingangsdatum bekend zouden zijn.

Weerslag loopbaanregelingen
op overheidspensioenen
Weerslag van de loopbaanregelingen op de berekening
van de overheidspensioenen
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Loopbaanonderbreking en verminderde prestaties hebben, naargelang ze volledig of gedeeltelijk in aanmerking worden genomen, een weerslag op de pensioenberekening.
Om deze periodes correct op te nemen in de berekening van het overheidspensioen moet de
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) over alle nodige informatie kunnen beschikken. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de verantwoordingen die de openbare werkgevers naar
de PDOS doorsturen voor deze periodes van loopbaanregeling heel wat tekortkomingen bevatten. Het beveelt aan dat de bepalingen die in de nabije toekomst de verantwoording van de
loopbaanfases moeten regelen, beter worden gepreciseerd op dit punt. In afwachting dat deze
nieuwe modaliteiten daadwerkelijk van kracht gaan, moet de PDOS de regels van de huidige
reglementering blijven toepassen.
Voorts kan de manier waarop de PDOS de wettelijke en reglementaire teksten toepast er in bepaalde gevallen toe leiden dat een volledige loopbaanonderbreking gunstiger uitkomt voor de
pensioenberekening dan een tijdelijke onderbreking. De weerslag op het pensioenbedrag mag
dan over het algemeen gering zijn, het kan gaan om een groot aantal pensioenen.

1

Context

Bij de overheid bestaan talrijke gevarieerde loopbaanregelingen voor het personeel. Die
loopbaanonderbrekingen of verminderde prestaties kunnen, naargelang van het type waarvoor gekozen wordt, een onmiddellijke weerslag hebben op de wedde van het personeelslid.
Ze hebben ook een weerslag op het latere verloop van zijn loopbaan, bijvoorbeeld voor de
berekening van de geldelijke anciënniteit, de dienst- of de functieanciënniteit. Ze hebben
later ook een invloed op de berekening van het overheidspensioen, naargelang ze volledig
dan wel gedeeltelijk in aanmerking worden genomen of niet.
Er kunnen heel wat moeilijkheden en fouten opduiken bij het vaststellen van het overheidspensioen door de talrijke variabelen (soort regeling, duur en omvang van de verminderde
prestaties, impact op de loopbaan, voorwaarden voor inaanmerkingneming voor het overheidspensioen, verantwoording van de periodes...), door de techniciteit van de wettelijke
bepalingen644 en de toepassing ervan. Die moeilijkheden of fouten kunnen leiden tot onverschuldigde lasten voor de Staat.

2

Draagwijdte van de audit

2.1
Auditmethode
De audit past in de procedure van het pensioenvisum, die werd toegepast tot 31 december 2011. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de verantwoordingsdocumenten voor
de periodes van loopbaanregelingen, alsmede aan de regels voor de inaanmerkingneming ervan voor de berekening van het pensioen door de verschillende diensten van de
Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) en door de Pencalc-berekeningssoftware.

644 Wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit
gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de staatskas en koninklijk
besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 betreffende de weerslag van sommige administratieve standen op de pensioenen van de personeelsleden van de overheidsdiensten.
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Het Rekenhof bespreekt drie problemen die samenhangen met de inaanmerkingneming
van de loopbaanregelingen bij de overheidspensioenen:
•
•
•

de overzending aan de PDOS van de informatie over de verantwoording van die periodes
van loopbaanregelingen (punt 3.1);
de eenvormige inaanmerkingneming van die periodes door de toekenningsdiensten van
de PDOS (punt 3.2);
een specifiek kenmerk van de gebruikte berekeningswijze, waardoor de periodes van
totale afwezigheid gunstiger worden behandeld voor de berekening van het pensioen
dan de periodes van partiële afwezigheid (punt 3.3).

2.2
Tegensprekelijke procedure
Het voorontwerp van verslag werd op 22 augustus 2012 bezorgd aan de administrateurgeneraal van de PDOS, die zijn commentaar meedeelde in een brief van 1 oktober 2012.
Het ontwerpverslag werd op 31 oktober 2012 naar de minister van Pensioenen gestuurd. Hij
antwoordde daarop op 23 november 2012.

3

Onderzoeksresultaten

3.1
Verantwoording van de periodes van loopbaanregeling
De PDOS moet in het dossier voor de aanvraag van een overheidspensioen over alle informatie beschikken die nodig is om ondubbelzinnig de regelingen en afwezigheden tijdens
de loopbaan van de aanvrager te kunnen identificeren, zodat die dienst de periodes van
loopbaanregeling in de overheidspensioenen correct in aanmerking kan nemen. De PDOS
moet weten hoe lang die regelingen hebben geduurd, van welke aard ze waren en hoe belangrijk ze waren (totale of deeltijdse afwezigheid). Het individuele dossier moet bovendien
de volledige effectieve diensten vermelden die tijdens de loopbaan werden gepresteerd.
Het koninklijk besluit van 8 mei 1936 betreffende de wijze om van de rechten op pensioen
te laten blijken bepaalt welke documenten moeten worden voorgelegd om de rechten op
een rust- of overlevingspensioen te rechtvaardigen645. Volgens de tekst die momenteel van
toepassing is, moet een formulier worden gebruikt dat het hele verloop van de loopbaan
vermeldt. Voor elke vermelding in het formulier moeten verantwoordingsstukken646 worden voorgelegd. Die verantwoordingen kunnen echter volledig of gedeeltelijk worden vervangen door individuele verzamelstaten647. Die staten hebben tot bewijs van het tegendeel
wettelijke bewijskracht als ze worden opgesteld overeenkomstig een protocolakkoord tussen de werkgever en de PDOS. Indien er geen protocol is, zoals op dit ogenblik het geval is,
hebben ze geen andere waarde dan die van een samenvattend attest.
Ondanks het wettelijke en reglementaire kader worden de verantwoordingsstukken van
de loopbaanregelingen niet eenvormig voorgesteld. Het Rekenhof heeft immers vastgesteld dat de openbare werkgevers over het algemeen documenten overzenden die niet
beantwoorden aan het koninklijk besluit van 8 mei 1936, dat ze naar eigen goeddunken

645 Krachtens artikel 37 van de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.
646 Artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 8 mei 1936 : “het duplicaat […] van alle beslissing met betrekking tot een
verlof zonder wedde, een terbeschikkingstelling, een schorsing, een ontslag, enz.”.
647 Artikel 37 van de wet van 21 juli 1844.
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toepassen. Het heeft ook geconstateerd dat de toekenningsdiensten van de PDOS zich in de
meeste gevallen baseren op de documenten die bij de pensioenaanvraag zijn gevoegd, zelfs
al zijn die niet in overeenstemming met de reglementaire vereisten. Bovendien verschilt de
frequentie waarmee de PDOS aanvullende onderzoeken uitvoert voor het conform maken
van het dossier, sterk tussen de toekenningsdiensten.
De toekenningsdiensten moeten daardoor onduidelijke vermeldingen interpreteren. Ook
moeten ze aan een loopbaanregeling, meegedeeld in de vorm van een code of van een afkorting, de exacte administratieve benaming geven. Deze werkwijze kan een bron van fouten
vormen die, in een zo complexe materie als de pensioenen, als een watervaleffect doorwerken bij de berekening van het pensioen. Het vergt ook meer tijd om gegevens in te voeren
in het systeem voor de berekening van het overheidspensioen. Hoewel de reglementering
oud is, moet ze de PDOS nochtans in staat stellen nauwkeurige en volledige documenten te
verkrijgen die geen interpretatiewerk behoeven.
Voor de externe controle door het Rekenhof rijst hetzelfde probleem doordat de reglementaire bepalingen niet eenvormig worden toegepast.
Het Rekenhof is daardoor van oordeel dat de verantwoordingen van de periodes van loopbaanregelingen heel wat zwakke punten vertonen. Niettemin vormen zij de basis van de
verificatie van de rechten op een overheidspensioen en van de berekening ervan. Die vaststellingen sluiten aan bij die van een audit van het Rekenhof over de betrouwbaarheid van
de gegevens die dienen voor de berekening van het overheidspensioen, gepubliceerd in
2008648. De toepassing van de reglementaire bepalingen is sindsdien niet in de gewenste
richting geëvolueerd.
Door het pensioendossier tijdens de loopbaan samen te stellen aan de hand van de trimestriële DMFA-aangiften (waardoor het dossier de hele loopbaan lang constant wordt bijgewerkt), zal de materie weliswaar grondig veranderen. Zodra Capelo649 in gebruik zal zijn,
zullen het pensioenaanvraagdossier en de behandeling ervan volledig automatisch verlopen. Dan zouden de voorstelling van de dossiers en de vermeldingen van de loopbaanregelingen moeten worden geüniformeerd. De werkgevers zullen in dat vooruitzicht bovendien
de verantwoordingsstukken moeten bewaren op basis waarvan de driemaandelijkse aangiften zijn gebeurd. De PDOS van zijn kant zal de betrouwbaarheid van die aangiften kunnen controleren650. Verantwoordingsstukken blijven dus nog steeds nodig, maar er is nog
niet gepreciseerd hoe die stukken eruit moeten zien en hoe ze moeten worden bewaard.

648 Rekenhof, Berekening van de overheidspensioenen – Betrouwbaarheid van de gegevens, verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 2008, 42 p. Te raadplegen op www.rekenhof.be.
649 Capelo (Carrière Publique Electronique – Elektronische Loopbaan Overheid) is een gegevensbank van de loopbanen
van de overheidssector. De opbouw van deze gegevensbank wordt onderzocht in het artikel “Capelo” eerder in dit
deel, en meer bepaald in punt 4 met betrekking tot de pensioenaanvragen.
650 Artikelen 158 tot 161 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I).
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Het Rekenhof beveelt aan dat de bepalingen die in een nabije toekomst de verantwoording
van de diverse stappen in de loopbaan moeten regelen, de juridische kwalificatie van de
gegevens en de aard en de inhoud van de verantwoordingsstukken nauwkeuriger zouden
preciseren. Via wettelijke controle zullen de inspectiediensten van de PDOS erop moeten
toezien dat de toekomstige reglementering over de manieren om de rechten op een overheidspensioen te verantwoorden, uniform en correct wordt toegepast.
In dat verband heeft de administrateur-generaal van de PDOS gepreciseerd dat, in het elektronisch pensioendossier, de openbare werkgevers zich moeten houden aan de gestandaardiseerde administratieve instructies om loopbaangegevens correct in te voeren. Als zij zich
daar niet aan houden, worden hun elektronische aangiften verworpen.
Hij bevestigt dat, in de context van de geautomatiseerde gegevensdoorstroming, er nood is
aan een aanpassing en aanvulling van de wetgeving betreffende de juridische kwalificatie
van die gegevens, van hun bewijskracht en van de vorm en inhoud van de bijbehorende
verantwoordingsstukken. De werkgevers moeten daaromtrent meer geresponsabiliseerd
worden.
In afwachting van die onontbeerlijke wijzigingen is het Rekenhof evenwel van oordeel dat,
voor een correcte berekening van de overheidspensioenen die zullen worden toegekend
vóór de effectieve implementering van die nieuwe bepalingen, de garantie moet worden
gegeven dat de periodes van loopbaanregeling op betrouwbare en onbetwistbare wijze in
aanmerking worden genomen. In de huidige stand van de procedures kan die garantie enkel bekomen worden als de PDOS de regels van het koninklijk besluit van 8 mei 1936 blijft
toepassen.
In zijn antwoord bevestigt de minister van Pensioenen dat de wetgeving over de juridische
kwalificatie van de loopbaangegevens, de bewijswaarde en de verantwoording ervan dringend moet worden aangepast.
3.2
Eenvormige inaanmerkingneming van loopbaanregelingen
Als de loopbaanregeling is geïdentificeerd, moet de PDOS alle pensioendossiers op dezelfde
wijze verwerken, ongeacht welke toekenningsbureaus bevoegd zijn of welke medewerkers
van die bureaus de regeling registreren. Het invoeren van de loopbaanregeling in de Pencalc-software voor de pensioenberekening is immers een cruciale fase bij de verwerking
van de pensioenaanvraag.
Het Rekenhof heeft in een, weliswaar beperkt, aantal gevallen vastgesteld dat de verwerking van eenzelfde loopbaanregeling, afhankelijk van het personeelslid dat de gegevens
invoert, op een andere manier verliep en dat dit voor de berekening van de betrokken pensioenen ook leidde tot een verschillende uitkomst. Tijdens de audit heeft de PDOS gegarandeerd dat de dossiers in kwestie zullen worden herzien.
Dat gebrek aan eenvormige behandeling van de dossiers wijst op de noodzaak om zo snel
mogelijk een doeltreffende interne controle in te voeren. De controle die de hiërarchie van
de verschillende bureaus en diensten van de PDOS momenteel uitvoert, blijft empirisch en
kan niet als een echte interne controle worden aangemerkt.
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Ook hier kan de invoering van de Capelogegevensbank en de directe invoer van de loopbaangegevens in de Pencalc-berekeningssoftware in de toekomst zorgen voor een gelijke
behandeling van de loopbaanregelingen als de PDOS geen gegevens meer hoeft in te voeren. Bij Capelo blijft nog een invoerfase bestaan, maar voortaan voert de openbare werkgever zelf de gegevens in. De inspectiedienst van de PDOS zal dus moeten nagaan of de
gegevens die de werkgever heeft ingevoerd volledig zijn en juridisch eenvormig werden
gekwalificeerd.
In afwachting van deze nieuwe procedures herinnert het Rekenhof eraan dat de PDOS een
doeltreffende interne controle moet invoeren voor het vaststellen van de nieuwe pensioenen.
De administrateur-generaal van de PDOS heeft erop gewezen dat het personeelsplan
2012 voorziet in de oprichting van een internecontrolecel op 1 oktober 2012. Zij zal er in
de eerste plaats op moeten toezien dat de bestaande procedures worden nageleefd en ze
zal oplossingen moeten voorstellen om de potentiële risico’s in te dijken die vooraf werden
geïdentificeerd.
De minister van Pensioenen verduidelijkte dat de uitwerking van een performant internecontrolesysteem zijn grootste bekommernis zal blijven.
3.3
Bijzondere berekeningswijze van het overheidspensioen bij loopbaanregelingen
Verschillende wetteksten bepalen hoe periodes van loopbaanonderbreking en verminderde
prestaties in de overheidspensioenen in aanmerking moeten worden genomen. Zo zijn er
niet enkel de al vermelde wet van 10 januari 1974 en het eveneens al vernoemde koninklijk
besluit nr. 442 van 14 augustus 1986, maar ook het koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983651. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de toepassing van die twee koninklijke besluiten ertoe kan leiden dat een totale afwezigheid gunstiger is voor de pensioenberekening
dan een deeltijdse afwezigheid.
Deze anomalie werd in twee fasen van de pensioenberekening vastgesteld: bij de berekening van het volume van de effectief gepresteerde diensten en bij de eindberekening van
het pensioen, als de periodes van loopbaanregeling werden verworpen omdat ze volgens
het koninklijk besluit nr. 442 excedentair zijn.
3.3.1 Berekening van de effectief gepresteerde diensten om het volume van in aanmerking komende afwezigheden te bepalen
3.3.1.1 Wettelijke principes
De wet van 10 januari 1974 definieert de categorieën van afwezigheden en loopbaanregelingen die in aanmerking worden genomen voor het recht op een overheidspensioen en voor
de berekening daarvan. Het koninklijk besluit nr. 442 van 14 augustus 1986 preciseert voor
de categorieën uit die wet van 10 januari 1974 de bijkomende regels om bepaalde types afwezigheden en loopbaanregelingen te laten meetellen. De voornaamste regel bestaat erin de
afwezigheden en loopbaanregelingen slechts in aanmerking te nemen tot maximum 20 %

651 Koninklijk besluit nr. 206 van 29 augustus 1983 tot regeling van de berekening van het pensioen van de openbare
sector voor diensten met onvolledige opdracht.
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van de effectief tijdens de loopbaan gepresteerde diensten die in aanmerking komen voor
de berekening van het pensioen652.
Het koninklijk besluit nr. 442 impliceert dus dat de totale duur van de gepresteerde diensten moet worden berekend om het volume van in aanmerking komende afwezigheden te
bepalen. Als de loopbaanregelingen deeltijdse prestaties omvatten, moet die berekening
alle bepalingen van het al vernoemde koninklijk besluit nr. 206 in acht nemen. De inhoud
van dat besluit653 kan als volgt worden samengevat:
•
•

de loopbaan wordt bepaald door de diensten in aanmerking te nemen ten belope van het
werkelijk gepresteerde volume op eender welk moment van de loopbaan;
er gelden specifieke regels voor de diensten die werden gepresteerd vóór 1 januari 1983 en
in ieder geval voor de eerste vijf jaar van de loopbaan.

Concreet wordt de loopbaan aldus in twee periodes verdeeld:
•

•

de referentieperiode die de diensten omvat die werden gepresteerd tussen het vijfde jaar
dat volgt op de eerste indiensttreding en het einde van de loopbaan; die periode begint
hoe dan ook ten vroegste op 1 januari 1983;
de vroegere periode die de diensten omvat die werden gepresteerd vóór de referentieperiode.

De percentages van effectieve diensten in die twee periodes worden vergeleken:
•

•

Als het percentage van de referentieperiode groter is dan of gelijk is aan 80 %, worden de
diensten van de vroegere periode voor 100 % in aanmerking genomen, zelfs als het om
onvolledige prestaties zou gaan.
Als het percentage kleiner is dan 80 %, worden de effectieve diensten van de vroegere
periode ofwel in aanmerking genomen voor de werkelijke duur, ofwel naar rato van het
percentage van de referentieperiode als dat voordeliger blijft.

3.3.1.2 Berekening door de PDOS
Wanneer de PDOS het volume van de effectieve diensten berekent om de in aanmerking
komende afwezigheden te bepalen – volgens de berekeningsregels in Pencalc voor de toepassing van het koninklijk besluit nr. 442 – becijfert hij het percentage dat tijdens de referentieperiode werd gepresteerd door in de breuk de totale afwezigheden zowel van de teller
als van de noemer af te trekken. Daardoor daalt het percentage niet in het geval van een
volledige afwezigheid. Bij deeltijdse afwezigheden wordt het percentage berekend door de
werkelijk gepresteerde duur te vermelden in de teller en de niet-verminderde duur in de
noemer.
Hoe meer deeltijdse afwezigheden er voorkomen tijdens de loopbaan, hoe ongunstiger de
breuk zal zijn die wordt toegepast op diensten van de vroegere periode. Dat leidt tot een on-

652 Bij wijze van overgangsmaatregel varieert dat percentage tussen 25 en 20 % naargelang van de geboortedatum
voor de personeelsleden die geboren zijn tussen 1 januari 1951 en 31 december 1955.
653 Voor een meer gedetailleerde beschrijving: zie Rekenhof, “Overheidspensioenen – Inaanmerkingneming van diensten die werden gepresteerd vóór de vaste benoeming (“tijdelijke diensten”)”, 167e Boek, Volume I, p. 661, punt 3.
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evenwicht dat het proportioneel effect verstoort dat een totale afwezigheid op het pensioen
zou moeten hebben in vergelijking met een deeltijdse afwezigheid.
Het Rekenhof is van oordeel dat niet is aangetoond dat die berekeningsregels in overeenstemming zijn met de reglementering en met de principes die ten grondslag liggen aan de
overheidspensioenen. Het pensioen moet immers zo getrouw mogelijk de werkelijke loopbaan weerspiegelen. Zelfs al kunnen de periodes in kwestie marginaal lijken, het Rekenhof
is van oordeel dat ze gepensioneerden met periodes van tijdelijke afwezigheden benadelen
ten opzichte van gepensioneerden met periodes van totale afwezigheden.
3.3.2 Uiteindelijke berekening van het pensioen
3.3.2.1 Wettelijke principes
Eens de effectief gepresteerde diensten berekend zijn en het volume is bepaald van de afwezigheden en loopbaanregelingen die in aanmerking komen, kan het overheidspensioen
worden berekend.
Bij die berekening wordt het in aanmerking komende volume afwezigheden en loopbaanregelingen beschouwd als een periode van dienstactiviteit die gelijk is aan die welke het
personeelslid zou hebben vervuld als het niet afwezig was geweest of geen loopbaanregeling had genoten.
De periodes van afwezigheid of loopbaanregeling die het in aanmerking komende volume
overschrijden, worden uit de berekening geweerd. Voor de geweerde periodes wordt dus
aangenomen dat het personeelslid ofwel volledig afwezig was (volledige afwezigheid of
loopbaanregeling), ofwel deeltijds werkte (deeltijdse afwezigheid of loopbaanregeling).
3.3.2.2 Berekening door de PDOS
De PDOS past in alle gevallen de bepalingen toe van het koninklijk besluit nr. 206, volgens
dezelfde regels als hierboven vermeld:
•
•

Wanneer een totale afwezigheid wordt verworpen wegens het overschrijden van het toegelaten volume, verdwijnt deze zowel in de teller als in de noemer.
Wanneer een deeltijdse afwezigheid om dezelfde redenen wordt verworpen, wordt die
in aanmerking genomen in de teller (volume aan werkelijk gepresteerde diensten) en in
de noemer (volume van een voltijdse betrekking).

De diensten die in de uiteindelijke teller worden opgenomen, vormen de “verminderde
duur”. Die stemt overeen met het volume aan diensten die voor de berekening van het overheidspensioen in aanmerking worden genomen. De duur die in de uiteindelijke noemer is
opgenomen, is de “niet-verminderde duur”. Via die uiteindelijke breuk komt men tot een
“loopbaancoëfficiënt”.

werkelijk gepresteerde diensten (“verminderde duur”) =
voltijds (“niet-verminderde duur”)

loopbaancoëfficiënt
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Die coëfficiënt is heel belangrijk, aangezien hij dient om de inaanmerkingneming van andere voordelen inzake overheidspensioenen te beperken. Zo wordt hij toegepast op de duur
van de diplomabonificatie, op het relatief maximumpensioenbedrag654 en op de supplementen voor gewaarborgd minimumpensioen.
Als periodes van afwezigheid of loopbaanregeling uit de laatste vijf of tien jaar van de loopbaan655 worden verworpen, kan dat bovendien gevolgen hebben voor het bepalen van de gemiddelde wedde. Als de verworpen periodes betrekking hebben op volledige afwezigheden,
verdwijnen die integraal uit de loopbaan. De leemte die daardoor ontstaat bij het bepalen
van de gemiddelde wedde, moet worden aangevuld door middel van de wedden van vóór de
vijf of tien jaar voorafgaand aan de pensionering. De gemiddelde wedde kan dus lager liggen dan wat ze zou zijn geweest zonder toepassing van het koninklijk besluit nr. 442. Een
deeltijdse afwezigheid wijzigt daarentegen de berekening van de gemiddelde wedde niet
aangezien de periodes deeltijds in aanmerking kunnen worden genomen en geen leemte
doen ontstaan waardoor moet worden teruggegrepen naar de vroegere periode.
De toestand kan dus als volgt worden samengevat:
•

•

Als de PDOS een totale afwezigheid verwerpt, kan de gemiddelde wedde eventueel lager
liggen, maar de loopbaancoëfficiënt verandert niet aangezien de periode van totale afwezigheid uit de teller en uit de noemer verdwijnt. De verwerping heeft dus geen enkel
effect op de andere voordelen inzake overheidspensioenen.
Als de PDOS een deeltijdse afwezigheid verwerpt, wijzigt de gemiddelde wedde niet,
maar daalt de loopbaancoëfficiënt. De verwerping heeft dus een negatief effect op de
andere voordelen inzake overheidspensioenen.

Indien er sprake is van een negatief effect, kan de PDOS vaak artikel 8, § 4, van de wet van
21 juli 1844 toepassen. Dat artikel bepaalt dat met dienstperiodes die nadelig zouden zijn
voor de betrokkene als ze in aanmerking worden genomen voor de pensioenberekening
geen rekening wordt gehouden voor de pensioenberekening. Door deze bepaling kan een
negatieve weerslag van een verworpen deeltijdse afwezigheid worden vermeden doordat
wordt toegelaten de resterende effectieve diensten te weren. De toepassing van dat artikel
kan eventueel dezelfde leemte doen ontstaan als wanneer een totale afwezigheid op het
einde van de loopbaan wordt verworpen en dan kan het noodzakelijk worden terug te grijpen naar de wedden voorafgaand aan de laatste vijf of tien jaar van de loopbaan.
Het Rekenhof stelt bijgevolg vast dat op dat niveau ook totale afwezigheden minder nadelig
kunnen zijn dan deeltijdse afwezigheden voor de berekening van het overheidspensioen.
Het stelt bovendien vast dat, om de loopbaancoëfficiënt te berekenen, in geval van deeltijdse afwezigheden, het Pencalcsysteem er niet in voorziet dat automatisch artikel 8, § 4,

654 Het relatief maximum stemt overeen met 75 % van het gemiddelde van de wedden van de laatste vijf of tien jaren.
Als de loopbaancoëfficiënt gelijk is aan 70 %, zal het relatief maximum dus gelijk zijn aan de gemiddelde wedde x
75 % x 70 %.
655 De periodes van afwezigheid en loopbaanregeling die tot het in aanmerking komende volume behoren, worden in
chronologische volgorde in aanmerking genomen. De periodes die het in aanmerking komende volume overschrijden, situeren zich veelal in de laatste jaren van de loopbaan en meer bepaald in de periode op basis waarvan de
gemiddelde wedde wordt bepaald.
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van de wet van 21 juli 1844 wordt toegepast. De gekozen inkorting van de loopbaan stemt
dus niet noodzakelijk overeen met een zo gunstig mogelijke berekening van het pensioen.
3.3.3 Conclusies en antwoord van de administratie en van de minister
Het Rekenhof is van oordeel dat de manier waarop de PDOS de wettelijke en reglementaire
teksten toepast, ertoe kan leiden dat een volledige loopbaanonderbreking gunstiger uitvalt
bij de berekening van het pensioen dan deeltijdse onderbreking.
De administrateur-generaal van de PDOS meent dat de door Pencalc toegepaste berekeningswijze in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen. Hij erkent dat de gelijktijdige toepassing van de besluiten nrs. 206 en 442 bijzondere situaties kan doen ontstaan die
abnormaal kunnen lijken, maar volgens hem gaat het om een beperkt aantal gevallen en is
de impact ervan op het bedrag van de pensioenen meestal gering. Hij stelt eveneens dat er
geen belangrijke kritieken zijn op de corrigerende wettelijke bepalingen, die al meer dan
20 jaar bestaan en nog nooit perverse effecten hebben gehad.
De minister van Pensioenen sluit zich aan bij het antwoord van de administrateur-generaal
van de PDOS.
Het Rekenhof erkent dat de impact op het bedrag van elk van de pensioenen in de meeste
gevallen inderdaad beperkt blijft, maar dat talrijke pensioenen er onderhevig aan kunnen
zijn.
Bovendien biedt de garantie vervat in artikel 8, § 4, van de wet van 21 juli 1844 – die vermijdt
dat de loopbaancoëfficiënt zou dalen bij deeltijdse afwezigheden – geen zekerheid dat de
gekozen inkorting van de loopbaan tot de meest gunstige berekening van het pensioen leidt
voor de betrokken gepensioneerde.
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