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Inleiding 
In overeenstemming met artikel 54 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van 
de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat deelt het Rekenhof in het kader 
van zijn informatieopdracht inzake begrotingsaangelegenheden de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers zijn commentaar en opmerkingen mede waartoe het onderzoek 
van de ontwerpen van aanpassingen van de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018 
aanleiding geeft1. De algemene toelichting, de middelenbegroting en de algemene 
uitgavenbegroting werden op 27 april 2018 aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
overgemaakt. Dit is vroeger dan de wettelijk voorgeschreven datum van 30 april2. 

Om de risico's op materiële fouten of eventuele verkeerde interpretaties van 
begrotingsgegevens te beperken, werden de belangrijkste bevindingen van het Rekenhof 
besproken met vertegenwoordigers van de minister van Begroting en de minister van 
Financiën tijdens twee vergaderingen die op 22 mei 2018 georganiseerd werden3. 

  

 

1 Parl. St. Kamer, 27 april 2018, DOC 54 3035/001 (algemene toelichting), Parl. St. Kamer, 27 april 2018, DOC 54 

3036/001 (middelenbegroting), Parl. St. Kamer, 27 april 2018, DOC 54 3037/001 tot 002 (algemene 

uitgavenbegroting). 

2 Artikel 45 van de wet van 22 mei 2003. 

3 Cf. de brieven van het Rekenhof van 4 mei 2016 aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers met 

referenties A5-3.711.880-B1 en A5-3.711.880-L1. 
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DEEL I 

Stabiliteitsprogramma 2018 en 
algemene toelichting 
1 Schematische voorstelling 

 

  

Totale ontvangsten 123.058 Ontvangstenbegrotingen 98.095

- Fiscale ontvangsten 117.584 Eigen ontvangsten 64.865

Niet fiscale ontvangsten 5.474 Ontvangsten geïnd door de Staat 331

Alternatieve financiering 14.746

Dotaties 18.154

  van de federale overheid 16.614

- Afdrachten 62.931   van Entiteit II (Gewesten) 1.540

Naar de sociale zekerheid 15.077

Naar Entiteit II 43.922

Andere 3.933

= Middelenbegroting 60.127

- Uitgaven 62.537 = Uitgavenbegrotingen 98.408

Dotaties aan de sociale zekerheid 16.614

Dotaties aan Entiteit II 12.826

Uitgaven departementen 22.229

Rijksschuld 10.867

= Begrotingssaldo -2.410 = Begrotingssaldo -313

- Correcties vorderingensaldo 293 - Correcties vorderingensaldo 164

Vorderingensaldo -2.117 Vorderingensaldo -149

ENTITEIT I

FEDERALE OVERHEID SOCIALE ZEKERHEID
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2 Macro-economische parameters 

De regering heeft zich bij het uitwerken van haar begrotingsvoorstellen gebaseerd op de 
ramingen bij ongewijzigd beleid van het Monitoringcomité van 14 maart 2018. Die steunden 
op de ramingen van de economische begroting van het Federaal Planbureau (FPB) die op 
8 februari 2018 werd gepubliceerd, en meer in het bijzonder op het groeipercentage van het 
bbp van 1,8%.  

De economische vooruitzichten van het FPB 2018-2023 en de lentevooruitzichten 2018 van 
de Europese Commissie hebben die groeihypothese bevestigd.  

De regering had naar aanleiding van de initiële begroting een conjunctuurcorrectie van 368 
miljoen euro aangelegd om rekening te houden met de hypothese dat het bbp sterker zou 
groeien dan de groei die in de economische begroting van het FPB van juni 2017 was 
opgenomen. Daar die hypothese werd geconcretiseerd, werd de bovenvermelde correctie 
bij de begrotingsaanpassing niet meer in rekening gebracht.  

Het Monitoringcomité heeft inzake indexering rekening gehouden met de aanpassingen 
van de prijzenindex en de gezondheidsindex aan de gegevens van de economische 
begroting van februari 2018. Deze laatste index beloopt nu 1,6% in plaats van 1,4%. Op basis 
daarvan zal de spilindex in september 2018 worden overschreden. Dit heeft een invloed op 
de vastlegging van de wedden en de sociale uitkeringen. Het Rekenhof wijst erop dat 
volgens het FPB (op 8 mei laatstleden) de spilindex reeds in augustus 2018 zou worden 
overschreden.  

De ministerraad van 30 maart 2018 heeft het effect van de hogere inflatie op de werkings- 
en investeringskredieten van de departementen en de instellingen van openbaar nut 
geneutraliseerd. Hij heeft, vergeleken met de voorstellen van het Monitoringcomité, die 
kredieten bij wijze van besparing met 20 miljoen euro verminderd.  

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) heeft de Europese Commissie op 20 april 
de overzichtstabellen van de rekeningen van de openbare besturen voor het jaar 2017 
bezorgd. Die gegevens werden ingevoegd in het stabiliteitsprogramma 2018-2021 (cf. punt 
3.5.1. infra). Gelet op het tijdschema van de publicatie van de algemene toelichting, konden 
die gegevens niet worden gebruikt in de tabellen in de toelichting.  

3 Conformiteit van de aangepaste begroting 2018 met het 
stabiliteitsprogramma 2018-2021 

3.1 Structurele begrotingsdoelstelling voor het jaar 2018 (initiële begroting)  

De Belgische overheden moeten op grond van hun Europese verplichtingen een structureel 
saneringstraject inzake begroting volgen door hun geconsolideerd structureel saldo 
jaarlijks te verbeteren met 0,60% van het bbp. Zodra het evenwicht bereikt is, mogen ze er 
enkel nog onder bepaalde restrictieve voorwaarden en in beperkte mate van afwijken.  
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Op basis van de gegevens in het stabiliteitsprogramma 2018-2021 (p. 13) bedraagt het 
structureel saldo van de openbare besturen in 2017 -0,9% van het bbp ten opzichte van 
-1,8% in 20164.  

Volgens de initiële begroting 2018 moest het geconsolideerd structureel saldo van de 
openbare besturen in 2018 met 0,27% van het bbp verbeteren. Omdat dit percentage lager 
ligt dan het percentage in het stabiliteitsprogramma 2017-2020 van april 2017 (0,62%) 
formuleerde de Europese Commissie een voorbehoud voor de naleving van het Belgisch 
saneringstraject5.  

Voor entiteit I6 ging de initiële begroting 2018 uit van een verbetering met 0,25%, terwijl 
het stabiliteitsprogramma 2017-2020 uitging van een verbetering met 0,60%. Het verwachte 
structureel saldo voor entiteit I beliep -0,68% van het bbp op het einde van 2018. 

3.2 Bepaling van de begrotingsinspanning door het Monitoringcomité 

In zijn actualisering van 14 maart 2018 raamt het Monitoringcomité het structureel saldo 
2018 van entiteit I op -4.496 miljoen euro, een verslechtering met 1.442 miljoen euro 
(-0,31% van het bbp) als gevolg van verschillende elementen:  

 een ongunstige evolutie van het nominaal vorderingensaldo (556 miljoen euro). Dit is 
onder andere het gevolg van een verslechtering van het vorderingensaldo van de 
sociale zekerheid (-312 miljoen euro). Daarentegen verbeterde het vorderingensaldo 
van federale overheid met 223 miljoen euro. Het Monitoringcomité heeft overigens 
geen rekening meer gehouden met de conjunctuurcorrectie van 368 miljoen euro7 en 
evenmin met de "onverdeelde maatregelen8" (98 miljoen euro) die in de initiële 
begroting waren ingeschreven; 

 een vermindering van de correctie "output gap"9 door de verbetering van de 
conjunctuur (640 miljoen euro); 

 een neutralisatie van de niet-recurrente maatregelen en van de overdrachten naar de 
gemeenschappen en de gewesten die hoger uitvalt dan voorzien. Hierdoor verslechtert 
het structureel saldo bijkomend met 247 miljoen euro. 

3.3 Technische correcties en maatregelen van het begrotingsconclaaf 

De ministerraad van 30 maart 2018 is voor zijn begrotingswerkzaamheden uitgegaan van 
een inspanning van 1.417 miljoen euro. Hiermee geeft hij gevolg aan de aanbeveling van de 
Hoge Raad van Financiën (HRF) van maart 2018 en komt het structureel tekort van 

 

4 Parl. St. Kamer, DOC 54 2689/003, Commentaren en opmerkingen van het Rekenhof bij de initiële begroting 2018, 

p. 12.  

5 Europese Commissie, Opinion of 22.11.2017 on the Draft Budgetary Plan of Belgium, 22 November 2017, C (2017) 

8011 final. 

6 Entiteit I omvat de federale Staat en de sociale zekerheid. Entiteit II omvat de gemeenschappen, de gewesten en 

de lokale besturen.  

7 Deze conjunctuurcorrectie wordt geschrapt omdat het groeipercentage van het bbp 2018 wordt gerealiseerd, 

waarvoor deze correctie in de initiële begroting werd ingeschreven.  

8 Het ging voornamelijk om een correctie die samenhing met de ten tijde van de initiële begroting onzekere 

onderbenutting van de kredieten van de FOD’s, instellingen en openbare instellingen in kwestie.  

9 Cf. "correctie output gap", punt 3.3.1 infra. 
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entiteit I (-0,68%) in de buurt van het percentage dat de HRF als uitgangspunt heeft 
genomen voor het begrotingstraject 2018-2021 (-0,66%). 

Op basis van de op 30 maart 2018 beschikbare gegevens stemt het cijfer van 1.417 miljoen 
euro overeen met een structurele verbetering van 0,15% van het bbp tegenover de 
realisaties 2017. 

3.3.1 Technische correcties  

Drie technische correcties verlagen de inspanning van 1.417 miljoen euro met 826,3 miljoen 
euro.  

Correctie "taxshift" 
Overeenkomstig de ESR-regels besliste de ministerraad van 30 maart 2018 in 2018 de kosten 
van de extra maatregelen voor de taxshift ten laste van entiteit I (462,6 miljoen euro) te 
nemen. Die kosten omvatten de kosten van de vermindering van de opcentiemen op de PB 
van de gewesten en de gemeenschappen in de loop van datzelfde jaar. Vanaf 2019 wordt die 
vermindering jaarlijks ten laste van de deelstaatentiteiten aangerekend10.  

Omdat die minder ontvangsten van 462,6 miljoen euro voor entiteit I niet-recurrent zijn, 
oordeelde de regering dat ze als technische correctie (one-off-verrichting) moesten worden 
afgetrokken van de te leveren structurele inspanning. Het Rekenhof verwijst voor het 
overige naar punt 3.5.2 infra.  

Correctie "voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting" 
Volgens de Nationale Bank van België (NBB) staan de voorafbetalingen van de 
ondernemingen in 2017 weer op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van vóór de crisis 
van 2008. Dat herstel kan volgens de Bank worden verklaard door een verbetering van de 
economische conjunctuur. Bijkomende verklaringen zijn de diverse aanpassingen in de 
wetgeving, zoals de afbouw van de notionele intrest en het optrekken van de 
belastingvermeerderingen in geval van ontoereikende voorafbetalingen, namelijk 2,25% in 
2017 en 6,75% in 2018. Op basis van die vaststelling raamde de NBB dat de verbetering van 
de extra ontvangsten voor 40% van structurele aard is11. Het Monitoringcomité is van die 
raming vertrokken om voor de aangepaste begroting 2018 de te leveren structurele 
inspanning te bepalen.  

De ministerraad van 30 maart verhoogde het structureel aandeel tot 50%. Hierdoor 
vermindert de structurele inspanning in vergelijking met de ramingen van het 
Monitoringcomité met 216,7 miljoen euro vanaf 2018.  

Het Rekenhof verwijst in dit verband naar zijn commentaar in Deel II van dit verslag. 

 

10 Het INR was in een advies van 9 september 2013 van oordeel dat de opcentiemen op de gewestelijke PB pas in de 

boekhouding van de begunstigde entiteiten moeten worden opgenomen vanaf de inkohiering van de belasting, 

d.w.z. ten vroegste in de loop van het volgende belastingjaar. De bedragen die bij de bron worden afgehouden, in 

de vorm van bedrijfsvoorheffing of voorafbetalingen, moeten daarentegen als eigen ontvangsten van de federale 

overheid worden beschouwd op het moment waarop ze worden geïnd. 

11 NBB. Verslag 2017. Economische en financiële ontwikkeling, 23 februari 2018, p. 139-140. 
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Correctie "output gap" 
Om een beter inzicht in de geleverde budgettaire inspanningen te krijgen, neutraliseert het 
structureel saldo van de overheden de gunstige of ongunstige invloed van de economische 
conjunctuur. Dit gebeurt op basis van een "output gap", die een weerspiegeling is van het 
verschil tussen enerzijds de verwachte ontvangsten en uitgaven in een normale (of 
potentiële) conjunctuur, en anderzijds de effectieve ontvangsten en uitgaven. Bij een 
ongunstige conjunctuur hebben de overheden hogere uitgaven en lagere ontvangsten dan 
in een normale conjunctuur, zodat de output gap negatief is. Omgekeerd wordt de output 
gap positief bij een abnormaal gunstige conjunctuur.  

De regering hield bij de opmaak van haar initiële begroting rekening met een reëel bbp dat 
lager ligt dan het potentieel bbp. Door de neutralisering van de output gap kon de 
inspanning die entiteit I moest leveren bij de initiële begroting, met ongeveer 1.015 miljoen 
euro worden verminderd12. Het Monitoringcomité heeft die conjunctuurneutralisatie 
teruggebracht tot 376 miljoen euro13, dit op basis van het groeipercentage van het bbp van 
1,8% in de ramingen van het FPB van februari 2018.  

De ministerraad van 30 maart 2018 heeft de waarde van de output gap geactualiseerd op 
basis van de nieuwe ramingen van het FPB (-0,28% in plaats van -0,20%). Hierdoor kon hij 
de door entiteit I in 2018 te leveren structurele inspanning met 146 miljoen euro 
verminderen in vergelijking met de evaluatie van het Monitoringcomité.  

3.3.2 Herraming van de vroeger goedgekeurde maatregelen 

Naast die technische correcties kon de begrotingsinspanning ook worden beperkt door 
rekening te houden met hogere ontvangsten (+353,8 miljoen euro) dan verwacht door het 
Monitoringcomité.  

Het gaat hoofdzakelijk om ontvangsten in verband met het crossborderproject (150,9 
miljoen euro) voor de ondersteuning van de inning van de verkeersboetes. De regering is 
daarnaast van oordeel dat de intrestlast lager zal uitvallen (29,0 miljoen euro) en dat de 
opbrengst van sommige vroeger goedgekeurde maatregelen inzake sociale zekerheid (99,3 
miljoen euro) en fiscaliteit (74,5 miljoen euro) kan worden herzien.  

3.3.3 Nieuwe maatregelen die bijdragen aan de verwezenlijking van de 
begrotingsinspanning  

De regering kon de nieuwe maatregelen beperken tot 256,1 miljoen euro door technische 
correcties (826,3 miljoen euro) en gunstigere opbrengsten (353,8 miljoen euro) van vroeger 
goedgekeurde maatregelen (met inbegrip van een nieuwe uitgave van 18,4 miljoen euro om 
het hoofd te bieden aan de dubbele lichting geneesheren in opleiding in 2018). Dat bedrag 
van 256,1 miljoen euro stemt overeen met een vermindering van de uitgaven (107,6 miljoen 
euro), nieuwe fiscale (77,0 miljoen euro) en niet-fiscale (21,5 miljoen euro) ontvangsten en 
een verstrenging van de maatregelen tegen de sociale fraude en de fiscale fraude (50,0 
miljoen euro). Het Rekenhof verwijst naar zijn commentaar in verband met die 
maatregelen in Deel II van dit verslag.  

 

12 Tegenover een vermindering van 1.495 miljoen euro in 2017 

13 Volgens de HRF zal de negatieve output gap verminderen en uiteindelijk nul moeten worden in 2019, lichtjes 

positief in 2020-2022 om terug nul te worden in 2023. De door de HRF voorgestelde saneringstrajecten houden 

rekening met het effect van die verbetering op de door de overheden te leveren inspanning.  
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3.4 Advies van de Hoge Raad van Financiën over het traject 2018-2021  

De afdeling "Financieringsbehoeften van de overheid" van de HRF heeft in zijn advies van 
maart 2018 aanbevelingen geformuleerd in verband met de begrotingsdoelstellingen voor 
de periode 2018 tot 202114. 

De HRF vertrekt van een structureel tekort van 0,94% van het bbp voor entiteit I en 0,06% 
van het bbp voor entiteit II. Uitgaande van de vaststelling dat de structurele sanering in 
2018 beperkt blijft tot 0,25% van het bbp, is hij vooreerst van oordeel dat het 
begrotingsevenwicht in 2020 zal worden bereikt. In zijn vorige adviezen ging hij uit van een 
structureel evenwicht in 2019.  

De HRF heeft twee trajecten uitgetekend om het structureel tekort van de Belgische 
overheden (voor 2018 geraamd op 0,75% van het bbp) volledig weg te werken volgens een 
verschillend saneringsritme: 

 het eerste traject dat hij aanbeveelt, stelt voor de inspanning te verdelen over 2019 
(0,60%) en 2020 (0,15%), waarbij Entiteit I respectievelijk 0,52% en 0,13% bijdraagt aan 
die inspanning; 

 het tweede als alternatief aangemerkte traject stelt voor de inspanning gelijkmatig 
(0,38%) te verdelen over 2019 en 2020. In die veronderstelling bedraagt de inspanning 
van entiteit I 0,32% van het bbp in 2019 en 0,33% van het bbp in 2020. 

Uitgedrukt in absolute termen bedraagt de gecumuleerde inspanning van entiteit I (0,65% 
voor de periode 2019-2020) nagenoeg 2,9 miljard euro15. 

3.5 Algemene toelichting en stabiliteitsprogramma 2018-2021 

3.5.1 Begrotingstraject van entiteit I 

Het stabiliteitsprogramma 2018-2021 werd eind april 2018 gefinaliseerd, na het 
samenwerkingsakkoord van alle betrokken entiteiten, die er zich toe verbonden om elk in 
de loop van 2020 een structureel evenwicht te bereiken en dit nadien te handhaven.  

Het begrotingstraject dat de federale regering voor entiteit I vastlegt, legt de structurele 
verbetering vast op 0,13% van het bbp voor 2019 en op 0,56% van het bbp voor 2020. Het 
stabiliteitsprogramma bevat geen gedetailleerde informatie over de concrete maatregelen 
die de regering wil nemen om die verbintenis na te komen, en dit in het licht van de 
verwachte verslechtering in 2019 van het overheidstekort met 0,3% van het bbp bij 
ongewijzigd beleid16.  

Volgens de algemene toelichting zou het structureel tekort van entiteit I na de 
begrotingscontrole voor 2018 -3.147 miljoen euro bedragen (-0,69% van het bbp)17. Op basis 

 

14 HRF, afdeling "Financieringsbehoeften van de overheid", Advies begrotingstraject ter voorbereiding van het 

stabiliteitsprogramma 2018-2021, maart 2018. 

15 Op basis van een bbp dat op 453,3 miljard euro wordt geraamd in 2018. 

16 FPB, Economische vooruitzichten 2018-2023, 22 maart 2018, p. 30. 

17 Deze lichte verslechtering (-0,01%) tegenover het cijfer dat na afloop van het conclaaf in aanmerking werd 

genomen (-0,68% van het bbp) kan worden verklaard door de herberekening van de overdrachten naar de andere 

overheden. 
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van de in de algemene toelichting vermelde realisatie 2017 (-0,76% van het bbp) impliceert 
die doelstelling een verbetering van het structureel saldo in 2018 met 0,06% van het bbp18. 
Dit is minder dan gepland bij de indiening van de initiële begroting (0,25%) en het 
stabiliteitsprogramma 2017-2020 (0,60%).  

Na de laatste actualisering van de cijfers 2017 die het INR op 20 april laatstleden aan de 
Europese Commissie bezorgde, wijzigde het percentage van 0,06% dat in de algemene 
toelichting was opgenomen naar 0,16%19. Die cijfers voorzien voor entiteit I immers in een 
vorderingensaldo 2017 dat 417 miljoen euro (ongeveer 0,1% van het bbp) minder gunstig 
uitvalt.  

3.5.2 Neutralisering door entiteit I van het effect van de taxshift op de gewestelijke 
PB 

Zoals supra vermeld (punt 3.3.1) verminderde de federale regering haar structurele 
inspanning met 462,6 miljoen euro. Dat bedrag stemt overeen met de daling van de 
bedrijfsvoorheffing in de PB in 2018 als resultaat van de uitvoering van de tweede fase van 
de taxshift. Deze daling heeft in 2019 een invloed op de gewestelijke PB.  

Het Rekenhof wijst erop dat het Overlegcomité bij de verdeling van de structurele 
inspanning over de entiteiten geen rekening heeft gehouden met deze technische correctie. 
Daaruit volgt dat het stabiliteitsprogramma voor entiteit II zonder correctie het 
alternatieve traject van de HRF vermeldt. 

Hieruit volgt dat in het stabiliteitsprogramma 2018-2021 entiteit I noch entiteit II voor 2018 
rekening houden met die daling van de in 2018 voorziene fiscale ontvangsten (zie de tabel 
met de verdeling van de budgettaire inspanning20 - p. 13). 

Het Rekenhof herinnert er in dat verband aan dat de Europese Commissie geen uitspraak 
doet over de manier waarop elk van de Belgische openbare entiteiten individueel haar 
budgettaire verplichtingen nakomt, maar enkel over hun geconsolideerd voorstel.  

Het merkt tot slot op dat de bovenvermelde commentaar niet enkel geldt voor het jaar 2018 
maar voor elk jaar met een belastinghervorming die de opbrengst van de gewestelijke PB 
wijzigt. Dit geldt inzonderheid voor de uitvoering van derde fase van de taxshift in 2020.  

3.5.3 Het inroepen van de flexibiliteitsclausule 

Zoals aangegeven in het stabiliteitsprogramma 2018-202121 (p. 13-15) willen de federale 
regering en de deelstaatentiteiten werk maken van een aanpassing van de 
flexibiliteitsclausule voor overheidsinvesteringen en voor structurele hervormingen. 

 

18 Het verschil in vergelijking met de procentuele verbetering die de ministerraad van 30 maart 2018 in aanmerking 

heeft genomen (0,16% van het bbp), kan worden verklaard door het feit dat de technische correcties waarvan 

sprake in punt 3.3.1, een gunstige invloed van 333 miljoen euro (0,1% van het bbp) hebben op het structureel saldo 

van 2017. De structurele verbetering beloopt -0,04% van het bbp in 2018 als geen rekening wordt gehouden met 

de neutralisering van de gewestelijke PB (cf. punt 3.5.2).  

19 Zie stabiliteitsprogramma, p. 13. 

20 Er wordt enkel in 2018 geen rekening mee gehouden. De gewesten dragen immers vanaf het jaar daarop effectief 

de daling van hun ontvangsten als gevolg van de verdere uitvoering van de taxshift.  

21 Stabiliteitsprogramma van België 2018-2021, p. 13-15 en 40-60. 
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Daartoe bezorgden ze een document "Revision of the investment clause - position paper" 
aan de Europese autoriteiten.  

De vraag voor vrijstelling wordt verantwoord door de weerslag van die uitgaven op het 
groeipotentieel van de economie. De HRF acht van zijn kant een verhoging van de 
openbare investeringen opportuun, in het bijzonder die met een positieve impact op de 
economische activiteit, het productiepotentieel van de economie en de houdbaarheid van 
de schuld22. 

Voor die maatregelen kan thans tijdelijk van het begrotingstraject worden afgeweken, maar 
enkel onder dwingende voorwaarden. Zo is bv. de neutralisering van de 
investeringsuitgaven enkel toegelaten bij een sterk verslechterde economische situatie 
(output gap van minder dan -1,5% van het bbp).  

De versoepeling van de flexibiliteitsclausule zou, in het kader van de Belgische 
begrotingsinspanning, toelaten diverse investeringsuitgaven te neutraliseren. Een eerste 
schijf van het Investeringspact heeft betrekking op negen miljard euro voor de jaren 2020-
2021, waarvan 1,7 miljard euro voor entiteit I. Het is de bedoeling de strategische 
investeringen uit te voeren waarin het nationaal Pact voorziet, namelijk 60 miljard euro 
tussen nu en 203023. 

De Europese instanties hebben tot nu toe nog geen beslissing genomen en is er nog geen 
tijdschema bepaald voor het afronden van de lopende onderhandelingen. Het 
stabiliteitsprogramma heeft bijgevolg geen rekening gehouden met een eventuele 
neutralisering van de openbare investeringen. In afwachting dringt de Europese Commissie 
erop aan gebruik te maken van publiek-private samenwerkingen en alternatieve 
financieringsvormen.  

Het Rekenhof herinnert er overigens aan dat de Middellange Lange Termijn (MLT-) 
doelstelling van Belgie in de loop van 2019 mogelijk kan worden aangepast. De Europese 
instanties houden voor het bepalen van die doelsteliing rekening met het niveau van 
openbare investeringen en met de impact op lange termijn van de structurele 
hervormingen door de regering. Het Rekenhof beschikt over geen informatie over een 
eventuele herziening van de MLT-doelstelling, die in fine afhangt van de Europese 
instanties.  

3.5.4 Evolutie van de schuldgraad 

Gelet op de hoogte van zijn schuldgraad moet België die jaarlijks met 2% van het bbp 
afbouwen. Volgens het advies van de HRF van maart laatstleden zal dat percentage 
spontaan verminderen omdat het bij ongewijzigd beleid, d.w.z. buiten de in het conclaaf 
goedgekeurde beslissingen, van 102,8% van het bbp in 2017 zal dalen naar 99,7% van het 
bbp in 2021. Die daling is echter niet snel genoeg om tegemoet te komen aan de Europese 
vereisten.  

 

22 HRF, afdeling "Financieringsbehoeften van de overheid", Advies Begrotingstraject ter voorbereiding van het 

stabiliteitsprogramma 2018-2021, maart 2018, p. 12, 41-44. 

23 Stabiliteitsprogramma van België 2018-2021, p. 13-15 en 40-60, en Nationaal hervormingsprogramma 2018-2021, 

p. 35. 
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Het advies van de HRF neemt eveneens vooruitzichten over de afname van de schuldgraad 
op in functie van de twee voorgestelde saneringstrajecten (cf. punt 3.4). In beide gevallen 
zal de schuldgraad van 102,8% van het bbp in 2017 dalen naar een percentage van om en bij 
94% in 2021. Deze vermindering zal voldoen aan de criteria die de Europese Commissie 
hanteert.  

Het door de federale regering gekozen traject impliceert dat de voorwaarden van de 
naleving van het schuldgraadcriterium in 2018 mogelijk moeilijker zullen worden gehaald. 
Het Rekenhof onderstreept echter dat de Europese Commissie in het verleden haar oordeel 
heeft gebaseerd op ruimere criteria dan enkel de rekenkundige toepassing van de norm 
voor de vermindering van de overheidsschuld. Zo maken de nominale groei van het bbp en 
de vermindering van het impliciete percentage van de schuld thans bv. een negatief 
sneeuwbaleffect mogelijk. Volgens het stabiliteitsprogramma zullen die elementen leiden 
tot een vermindering van het percentage van de overheidsschuld van 103,1% in 2017 tot 
94,6% in 2021. 

Het Rekenhof herinnert eraan dat de schuldgraad in de algemene toelichting en in het 
stabiliteitsprogramma voor 2018 (101,2% van het bbp), geen rekening houdt met eventuele 
uitzonderlijke ontvangsten, zoals de verkoop van financiële participaties.  

3.5.5 Maximale groei van de netto primaire uitgaven  

De Europese Commissie onderzoekt eveneens de maximale groei van de netto primaire 
uitgaven, d.w.z. zonder de intrestlasten, rekening houdend met de discretionaire aard van 
de uitgaven in kwestie24.  

Momenteel werkt de HRF een methodologie uit om deze te kunnen toepassen bij de 
verschillende publieke entiteiten.  

3.5.6 Vorderingensaldo 

De Commissie onderzoekt ook of het nominaal vorderingensaldo gunstiger is dan het 
percentage van -3% van het bbp. Volgens het stabiliteitsprogramma 2018-2021 (p. 13) is dit 
in 2018 het geval (-1%, waarvan -0,5% voor entiteit I). Het Rekenhof bespreekt het 
vorderingensaldo in Deel I - Punt 4. 

  

 

24 Voor meer details wordt verwezen naar het initieel verslag van het Rekenhof, Parl. Stuk Kamer DOC 54 2689/003, 

p. 19. 
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3.5.7 Synthese  

Tabel - Evolutie van de door entiteit I te leveren structurele inspanningen (in procent van het bbp) 

Bron Structurele 
inspanning 

Structureel saldo 

Stabiliteitsprogramma 2017-2020 (april 
2017) 

0,60% -0,36% 

Initiële begroting 2018 (december 2017) 0,25% -0,68% 

Monitoringcomité (14 maart 2018) 0,15% -0,68% 

Ministerraad (30 maart 2018) 0,15% -0,68% 

Algemene toelichting (april 2018) 

(zonder de taxshift-correctie) 

0,06% 

(-0,04%) 

-0,69% 

(-0,79%) 

Stabiliteitsprogramma 2018-2021 (april 
2018) 

0,16% -0,69% 

Bron: Rekenhof 

3.6 Onderzoek van het stabiliteitsprogramma 2018-2021 door de Europese 
Commissie 

De Europese Commissie is in haar economische vooruitzichten van mei 2018 van oordeel 
dat het structureel saldo van België in 2018 -1,4% van het bbp bedraagt. Dit is 0,6% van het 
bbp minder gunstig dan het percentage dat in het stabiliteitsprogramma 2018-2021 is 
opgenomen (-0,8% van het bbp). Volgens de Commissie verslechtert dat structureel saldo 
in vergelijking met 2017 met 0,1% van het bbp. Het stabiliteitsprogramma gaat uit van een 
lichte verbetering met 0,16% van het bbp25. 

Het Rekenhof kon niet beschikken over de technische nota waarin de Europese Commissie 
uitlegt hoe zij tot dat vooruitzicht is gekomen. Het herinnert eraan dat de methode die de 
Europese Commissie hanteert, over het algemeen leidt tot een minder gunstige output gap 
dan die berekend door het FPB en door de regering. Dat verschil bedraagt 0,3% van het bbp 
in 2018.  

De economische voorjaarsvooruitzichten van de Commissie vermelden voor het overige 
enkel dat ze geen rekening houdt met de ontvangsten uit de strijd tegen fraude. De 
praktische regels voor die inning waren immers onvoldoende gedocumenteerd26.  

De Commissie is voorts van oordeel dat het structureel saldo in 2019 met nog eens 0,3% van 
het bbp zal verslechteren tegenover het jaar voordien.  

 

25 Europese Commissie, European Economic Forecast, spring 2018, mei 2018, p. 75. 

26 Insufficiently specified taks collection associated with in the fight against fraud was not included in the forecasts. 

Op. cit., p. 75. 
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4 Begrotings- en vorderingensaldo 

4.1 Begrotings- en vorderingensaldo van de federale overheid 

De federale overheid raamt in de algemene toelichting bij de aangepaste begroting 2018 het 
begrotingssaldo 2018 op -2.410 miljoen euro27 en het vorderingensaldo 2018 op -2.117 
miljoen euro (-0,47% van het bbp). In de algemene toelichting geeft tabel 6 een overzicht 
van de samenstelling van dit vorderingensaldo28. De federale overheid raamt de fiscale 
ontvangsten en de interestlasten rechtstreeks op ESR-basis. Ze raamt de niet-fiscale 
ontvangsten en de primaire uitgaven daarentegen op kasbasis, waarbij ze de nodige ESR-
correcties aanbrengt. 

Ter verduidelijking van de toelichting geeft onderstaande tabel de samenstelling van het 
begrotings- en vorderingensaldo schematisch weer. 

Tabel – Begrotings- en vorderingensaldo van de federale overheid (in miljoen euro) 

Omschrijving Initiële begroting 2018 Aangepaste begroting 2018 

 
Vorderingen- 

saldo 

Begrotings- 

saldo 

Vorderingen- 

saldo 

Begrotings- 

saldo 

Fiscale ontvangsten, geraamd volgens ESR 119.090 119.090 119.583 119.583 

- Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing -2.906 -2.906 -2.914 -2.914 

- Verschil tussen ESR en kas  -279  915 

Subtotaal: fiscale ontvangsten inclusief de 
vrijstelling van bedrijfsvoorheffing 

116.184 115.905 116.669 117.584 

- Afdrachten van fiscale ontvangsten -63.185 -63.185 -62.917 -62.917 

- ESR-correctie op de afdrachten van de 
  fiscale ontvangsten – niet federaal 

-9  -40  

- ESR-correctie op de afdrachten van de 
  fiscale ontvangsten – andere  

1.502  1.501  

Fiscale middelen  54.492 52.720 55.213 54.667 

     

Niet-fiscale, geraamd op kasbasis 5.038 5.038 5.474 5.474 

- Afdrachten van niet-fiscale ontvangsten -19 -19 -14 -14 

- Correctie ESR-code 8 ontvangsten -976  -1.161  

- Correctie moment van registratie 447  422  

Niet-fiscale middelen  4.490 5.019 4.721 5.460 

 

27  Algemene toelichting, p. 5 en p. 53. 

28  Algemene toelichting, p. 13. 
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Algemene uitgavenbegroting, 

vereffeningskredieten sectie 01 tem 46 
-51.407 -51.407 -51.670 -51.670 

- Correctie voor de in deze kredieten 

  vervatte interesten 
46 46 46 46 

- Onderbenutting 900  942  

- Bni-bijdrage (sectie 52) -3.172  -3.172  

- Primaire uitgaven van de schuldbegroting 

  (sectie 51) 
-29 -29 -28 -28 

- Correctie ESR-code 8 uitgaven 184  205  

- Correctie moment van registratie 194  340  

Primaire uitgaven  -53.284 -51.390 -53.337 -51.652 

     

Interestlasten, geraamd volgens ESR 

(sectie 51) 
-8.871 -8.871 -8.686 -8.686 

- Correctie interesten van andere secties -46 -46 -46 -46 

- Correctie interesten van te consolideren 

  instellingen 
-24  -31  

Interestlasten  -8.941 -8.917 -8.763 -8.732 

     

Primair saldo te consolideren 

instellingen 
78  -6  

Onverdeelde correcties 29  55  

ESR-code 8 uitgaven van sectie 51 

(exclusief aankoop van effecten in het 

kader van het schuldbeheer) 

 -2.110  -2.153 

     

Saldo federale overheid -3.136 -4.678 -2.117 -2.410 

Bron: Algemene toelichting en Rekenhof  

Aan de hand van de commentaar in de algemene toelichting en aanvullende info van de 
FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) stelt het Rekenhof vast dat de bovenstaande 
correcties globaal voldoende onderbouwd zijn.  

Fiscale ontvangsten: verschil tussen ESR en kas 
Om in overeenstemming te zijn met de ESR-reglementering voert het INR bij de opmaak 
van de nationale rekeningen afhankelijk van de soort fiscale ontvangst een verschuiving op 
de kasontvangsten van een of twee maanden door (dit is de bepaling van de fiscale 
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ontvangsten op transactionele kasbasis)29. Hierdoor stemmen de fiscale ontvangsten 
overeen met de onderliggende inkohiering of economische activiteit.  

De algemene toelichting houdt voor de aangepaste begroting 2018 rekening met een 
verschuiving op de geraamde ESR-ontvangsten van +915 miljoen euro om de 
kasontvangsten te bepalen (tegenover -279 miljoen euro bij de initiële begroting 2018). De 
FOD Financiën stelde, net zoals bij de vorige begrotingen, het Rekenhof in het bezit van 
het detail per soort fiscale ontvangsten, weliswaar zonder de onderliggende berekeningen.  

De correctie betreft in hoofdzaak de vennootschapsbelasting waarvan de kohieren van eind 
2017 pas in 2018 werden opgenomen in de kasontvangsten. 

Primaire uitgaven: onderbenutting 
De totale onderbenutting voor entiteit I bleef ongewijzigd tegenover de initiële begroting 
(1.191 miljoen euro). In de afgelopen jaren realiseerde de regering telkens de voorziene 
onderbenutting30.  

4.2 Begrotings- en vorderingensaldo van de sociale zekerheid 

De federale regering raamt in de algemene toelichting het vorderingensaldo 2018 van de 
sociale zekerheid op -149 miljoen euro (-0,03% van het bbp). Tabel 18 van de algemene 
toelichting geeft voor het vorderingensaldo van de sociale zekerheid een overzicht van de 
ESR-correcties op het begrotingssaldo weer31.  

4.3 Vorderingensaldo van entiteit I 

De federale regering raamt in de algemene toelichting en het stabiliteitsprogramma 2018-
2021 het vorderingensaldo 2018 van entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid) op 
-2.266 miljoen euro (-0,50% van het bbp)32.  

4.4 Vorderingensaldo van entiteit II 

Het stabiliteitsprogramma 2018-2021 houdt rekening met een vorderingensaldo voor 
entiteit II in 2018 van -0,48% van het bbp (-2.187 miljoen euro)33. Tegenover de initiële 
begroting (-2.481 miljoen euro) is dit 294 miljoen euro of 0,07% van het bbp minder 
negatief. 

Het vorderingensaldo voor entiteit II in het stabiliteitsprogramma 2018-2021 is gebaseerd 
op het advies van de HRF van maart 2018. Dit advies stelde voor entiteit II een 
vorderingensaldo voorop van -0,40% van het bbp34 waarbij met de eenmalige impact van de 
herziening van de autonomiefactor wordt rekening gehouden (-0,31% van het bbp). Het 
stabiliteitsprogramma heeft echter als uitgangspunt de meeste recente uitvoeringsgegevens 

 

29  Het Rekenhof merkt volledigheidshalve op dat de fiscale ontvangsten volgens ESR dus nog niet op basis van 

vastgestelde rechten worden bepaald. Indien dit wel het geval zal zijn, zullen ook de nodige correcties voor het 

gedeelte dat niet wordt geïnd, moeten worden aangebracht. 

30  In 2017 bedroeg de gerealiseerde onderbenutting op de primaire uitgaven 1.313 miljoen euro. 

31  Algemene toelichting, p. 40-41. 

32  Algemene toelichting, p. 10 en het stabiliteitsprogramma van België 2018-2021, p. 13. 

33  De algemene toelichting bespreekt bij de aangepaste begroting 2018 enkel entiteit I. 

34  Voor de gemeenschappen en gewesten -0,39% van het bbp en voor de lokale overheden -0,01% van het bbp. 
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201735 waardoor het stabiliteitsprogramma een vorderingensaldo van 0,48% van het bbp 
vooropzet.  

Het Rekenhof stelt vast dat het stabiliteitsprogramma 2018-2021 geen informatie bevat over 
de verdeling van de begrotingsdoelstelling van entiteit II tussen de gemeenschappen en de 
gewesten en de lokale overheden.  

Het Rekenhof wijst erop dat het Monitoringcomité van 14 maart 2018 stelde dat voor 
entiteit II het vorderingensaldo bij ongewijzigd beleid -0,52% van bbp zal bedragen (-2.367 
miljoen euro). Het betreft de raming van het vorderingensaldo van de gemeenschappen en 
gewesten (-2.502 miljoen euro of -0,55% van het bbp) en de lokale overheden (+134 miljoen 
euro of +0,03% van het bbp). De raming voor de gemeenschappen en gewesten houdt 
rekening met de door hen opgemaakte initiële begrotingen en een aantal buiten de 
begrotingsdoelstellingen gehouden uitgaven (voornamelijk de herziening van de 
autonomiefactor en een aantal investeringen). Voor de lokale overheden is de raming 
gebaseerd op de herfstvooruitzichten van de NBB. 

5 Structureel saldo 

Het structureel saldo sluit de eenmalige maatregelen uit, maar omvat een cyclische 
correctie die steunt op de zogenaamde output gap. Wanneer de werkelijke output (het bbp) 
van een land lager is dan de potentiële output, spreekt men van een negatieve output gap. 
In dat geval mag een lidstaat het vorderingentekort met een zeker percentage van de 
negatieve output gap (de cyclische component) verminderen.  

De raming van de output gap is gebaseerd op de ramingen van de middellange 
termijnvooruitzichten 2018-2023 van het FPB. De negatieve output gap in België neemt in 
2018 af met 0,4% tot 0,3% van het bbp (1,8% reële groei tegenover 1,4% potentiële groei)36. 
De cyclische component waarmee België rekening kan houden, bedraagt 60,5% van de 
negatieve output gap, waarvan 40,8% voor entiteit I en 19,7% voor entiteit II. De cyclische 
component in 2018 bedraagt dus 0,17% van het bbp (tegenover 0,39% in 2017). 

Het stabiliteitsprogramma bevat de vooropgezette structurele saldi van entiteit I, entiteit II 
en België37.  

Het structureel saldo van België zal in 2018 -0,80% van het bbp bedragen, dit is -3.623 
miljoen euro. De overgang van het vorderingentekort (-4.453 miljoen euro of -0,98% van 
het bbp) naar het structureel tekort voor België wordt gemaakt door:  

 de correctie voor de cyclische component in verband met de negatieve output gap 
(+775 miljoen euro of +0,17% van het bbp); 

 de eenmalige maatregelen te neutraliseren (+55 miljoen euro of +0,01% van het bbp). 
Het betreft: 

 

35 Zie EDP rapportering van het INR van 17 april 2018 en de persmededeling van het INR van 20 april 2018.  

36  De output gap in België zal quasi nul zijn in 2019 en in 2020 verder toenemen tot +0,1% van het bbp. 

37  Stabiliteitsprogramma, p. 13. 
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o het neutraliseren in 2018 door de federale overheid van bijkomende kosten in het 
kader van de taxshift voor +463 miljoen euro. Deze kosten zullen vanaf 2019 door 
entiteit II worden gedragen; 

o de eliminatie van de eenmalige ontvangsten voor -408 miljoen euro van het bbp 
(anticipatieve heffing pensioensparen en wijziging van het aandeel van de 
voorafbetalingen in de vennootschapsbelasting).  

Het structureel saldo van entiteit I zal in 2018 verbeteren met 0,16% van het bbp, tegenover 
1,13% van het bbp in 2017. Voor entiteit II is dit respectievelijk -0,10% van het bbp en -0,19% 
van het bbp. Over 2018 en 2017 samen verbetert het structureel saldo dus met 1% van het 
bbp. 
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DEEL II 

Ontvangsten van entiteit I 

HOOFDSTUK I 

Ontvangsten van de federale 
overheid 
1 Algemene evolutie van de ontvangsten 

De algemene toelichting herraamt de ontvangsten geïnd door de federale overheid 
(lopende ontvangsten en kapitaalontvangsten) voor het jaar 2018 op 123.057,2 miljoen euro. 
Dit komt neer op een stijging met 1,8% (+2.114,3 miljoen euro) tegenover de initiële 
bedragen. De ontvangsten bestaan voornamelijk uit fiscale ontvangsten (die 1,5% hoger 
liggen dan de initiële ramingen). Die stijging wordt meer in detail onderzocht in de 
volgende punten van dit hoofdstuk. 

De afdrachten bedragen 62.931,1 miljoen euro, wat 272,9 miljoen euro (-0,4%) minder is 
dan de initiële ramingen. Ze situeren zich voornamelijk bij de fiscale ontvangsten. De 
fiscale ontvangsten geïnd door de federale overheid voor het jaar 2018 gaan voor 53,5% naar 
andere beleidsniveaus of naar andere overheidsentiteiten. Een bedrag van 14,2 miljoen euro 
van de niet-fiscale ontvangsten wordt eveneens naar de gewesten38 overgedragen. 

Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de overdrachten aan de gewesten, de 
gemeenschappen en de sociale zekerheid wordt vermeld in het vervolg van dit rapport39. 

Het saldo van de ontvangsten, dat 60.126,1 miljoen euro bedraagt, is ingeschreven in de 
middelenbegroting. Het saldo neemt toe met 2.387,2 miljoen euro (4,1%) in vergelijking 
met de initiële ramingen voor 2018.  

Het deel (48,9%) van de ontvangsten dat naar de middelen gaat, stijgt met 1% in 
vergelijking met de initiële ramingen voor 2018. 

 

38 Verwijlintresten en moratoire intresten op naar de gewesten overgedragen belastingen (vermindering met 5,1 

miljoen euro in vergelijking met de initiële ramingen). 

39 Voor de overdrachten naar de gewesten en de gemeenschappen wordt verwezen naar Deel III, Hoofdstuk I, Punt 3 

Financiering van de deelstaatentiteiten. Voor de overdrachten naar de sociale zekerheid wordt verwezen naar 

Hoofdstuk II, Punt 3.2 Alternatieve financiering. 
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Tabel - Totale kasontvangsten (in miljoen euro) 

 Initieel 2018 Aangepast 
2018 

Verschil 

Fiscale ontvangsten 115.904,9 117.583,6 1.678,7 

Niet-fiscale ontvangsten 5.038,0 5.473,6 435,6 

Totale ontvangsten 120.942,9 123.057,2 2.114,3 

Afdrachten Europese Unie  3.427,5 3.440,5 13 

Afdrachten gewesten  19.046,6 18.827,1 -219,5 

Afdrachten gemeenschappen 24.922,3 25.094,6 172,3 

Afdrachten sociale zekerheid  15.298,7 15.076,8 -221,9 

Diverse afdrachten 508,9 492,1 -16,8 

Totale afdrachten 63.204,0 62.931,1 -272,9 

Middelenbegroting  57.738,9 60.126,1 2.387,2 

(Percentage van de rijksmiddelen) (47,7%) (48,9%)  

Bron: Algemene toelichting en Rekenhof 

2 Fiscale ontvangsten 

2.1 Evolutie van de kasontvangsten 

De middelenbegroting steunt op het kasconcept. Sedert 2014 raamt de FOD Financiën de 
fiscale ontvangsten in eerste instantie op ESR-basis. Vervolgens zet hij deze om naar 
kasontvangsten door de toepassing van "kascorrecties" (-1.999,7 miljoen euro). Deze 
correcties betreffen in hoofdzaak de inkomsten uit de directe belastingen en in het 
bijzonder de bedrijfsvoorheffing40. Uit ESR-oogpunt worden de inkomsten uit de 
bedrijfsvoorheffing (47.830,9 miljoen euro) immers bruto geraamd, dus zonder rekening te 
houden met de diverse vrijstellingen. De FOD Financiën raamt die voor 2018 op 2.913,7 
miljoen euro41.  

Zoals in bovenstaande tabel vermeld, stijgen de fiscale ontvangsten bij de 
begrotingscontrole met 1.678,7 miljoen euro (+1,43%) tegenover de initiële begroting 2018. 
Dit is enerzijds het gevolg van de positieve impact van de hogere startbasis van de 
voorafbetalingen (+2.061,3 miljoen euro), de gunstigere economische parameters van het 
FPB en de impact van de conclaafmaatregelen (+437,8 miljoen euro). Anderzijds speelt de 

 

40 De andere correcties zijn de neutralisatie van de betalingstermijnen (zie Deel I – Punt 4 – Fiscale ontvangsten: 

verschil tussen ESR en kas) en de neutralisatie van de BLEU-belastingen op de accijnsontvangsten. Bij de 

begrotingscontrole 2018 worden de BLEU-belastingen wel opgenomen (51 miljoen euro). 

41 Dit bedrag houdt rekening met de bijkomende vrijstellingen voor de bouwsector (100 miljoen euro) en de 

bachelors (39 miljoen euro). 
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negatieve impact van de lagere startbasis voor de roerende voorheffing (-942,5 miljoen 
euro).  

2.2 Basisraming door de FOD Financiën 

Algemeen 
De FOD Financiën licht in zijn nota van 6 maart 201842 de raming van de fiscale 
ontvangsten op ESR-basis voor 2018 toe. Hij raamt deze op 119.145,5 miljoen euro. Dit is 
55,9 miljoen euro meer dan in de initiële begroting 2018.  

Tabel – Fiscale ontvangsten op ESR-basis zoals geraamd door de FOD Financiën voor 2017 en 2018 (in miljoen euro) 

 2017 2018 

Initiële begroting 2018 115.603,2 119.089,8 

Begrotingscontrole 2018 115.470,3 119.145,5 

Verschil -132,9 55,9 

Bron: FOD Financiën 

Gedesaggregeerde methode - Raming van de vennootschapsbelasting 
Voor de raming van de ontvangsten 2018 van de belangrijkste inkomstencategorieën 
(personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en accijnzen) steunt de Stafdienst 
Beleidsexpertise van de FOD Financiën op een gedesaggregeerd macro-economische 
model. Dit model maakt gebruik van de parameters van de economische begroting van het 
FPB43. De FOD neemt hierbij aan dat in de parameters van het FPB het effect van de 
accijnsmaatregelen (opgenomen in de initiële begroting 2018) is verrekend.  

De FOD Financiën houdt voor de raming van de ontvangsten uit de 
vennootschapsbelasting rekening met het budgetneutraal karakter van de hervorming van 
deze belasting. Die is in werking getreden vanaf aanslagjaar 2019. Het Rekenhof herinnert 
er aan dat bij de initiële berekening van de impact van de hervorming de negatieve effecten 
van de tariefdalingen volledig werden gecompenseerd door de maatregelen die in dit kader 
werden genomen. De berekening van de impact werd uitgevoerd voor de ontvangsten die 
voortvloeiden uit de normale macro-economische groei44.  

 

42 Nota van de Studiedienst van de FOD Financiën met referentie SEC/TL-CVL/2018/046 van 6 maart 2018. 

43 Economische begroting, februari 2018, FPB. Het FPB bevestigde dat in de parameters, dienstig voor de raming 

van de vennootschapsbelasting, geen effecten van de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn 

opgenomen. 

44 Nota van de Studiedienst van de FOD Financiën van 13 oktober 2017, Réforme de l’impôt des sociétés, p. 2 "La 

projection à l’horizon 2018 se fait sur base de paramètres macro-économiques, conformément aux hypothèses 

retenues pour le comité de monitoring de 10 mars 2017." Deze werkwijze werd ook gevolgd door de NBB (zie Parl. 

St. Kamer, 54 3030/001, p. 19, Verslag van de gedachtewisseling van de gouverneur van de NBB met de Commissie 

van Financiën en Begroting op 30 maart 2018). 
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De FOD Financiën neemt het niet-recurrente aandeel van de gestegen voorafbetalingen 
(1.300 miljoen euro) op in 201845. Hij is immers van mening dat deze verschuiving naar de 
voorafbetalingen zich ook in 2018 zal manifesteren. Het Rekenhof merkt op dat de FOD 
Financiën dit bedrag volledig opneemt, hoewel dit bedrag ook de onzekere effecten van de 
daling van het tarief van de notionele intrestaftrek en het onstabiele karakter van het 
bruto-exploitatie overschot van de ondernemingen bevat. Het integraal opnemen van 
voormeld niet-recurrent gedeelte houdt dus een risico op overraming in. De FOD 
Financiën deelt mee dat hij het effect m.b.t. de notionele intrestaftrek, op basis van zijn 
voorgaande analyses, heel laag heeft ingeschat46.  

Het Rekenhof wijst er voorts op dat een aantal maatregelen niet mee-evolueren met de 
groei, zoals de belastbaarheid van de kapitaalvermindering, de afschaffing van de Excess 
Profit Ruling (hierna EPR), de hervorming van de innovatieaftrek en de beperking van de 
voorziening voor risico’s en kosten. Er bestaat dus een risico op overraming.  

Technische factoren 
Het Rekenhof merkt op dat de FOD Financiën in zijn basisraming 2018 geen rekening hield 
met de éénmalige opbrengst van de EPR voor het aanslagjaar 2015 en vroeger (222,4 miljoen 
euro), die het begin 2017 ontving. Deze uitzonderlijke ontvangst had bijkomend als 
technische factor in mindering moeten worden gebracht van de startbasis van 2018. 

Daarnaast houdt de FOD Financiën ook geen rekening met de eventuele terugbetalingen 
voor de correctie van de octrooi-aftrekken waarop deze ondernemingen recht zouden 
hebben door de afschaffing van de EPR’s. Deze terugbetalingen werden bij de initiële 
begroting van 2018 geraamd op 107 miljoen euro47, maar werden tot op heden nog niet 
uitgevoerd48. 

2.3 Fiscale ontvangsten (ESR-basis) na conclaaf 

De regering keurde tijdens het begrotingsconclaaf van maart 2018 maatregelen goed met 
een bijkomende ontvangst van 437,8 miljoen euro. Die bestaan uit technische correcties 
(163,1 miljoen euro), bijkomende maatregelen (255,7 miljoen euro)49 en een herraming van 
de forfaitaire beroepskosten voor zelfstandigen (19 miljoen euro). De totale ontvangsten 
nemen hierdoor toe tot 119.583,3 miljoen euro. 

De fiscale administraties van de FOD Financiën (in het bijzonder de stafdienst 
Beleidsexpertise) en de beleidscel van de minister van Financiën hebben de onderliggende 
budgettaire berekeningsgegevens of de hierbij in aanmerking genomen parameters voor de 

 

45 Het verschil (321,3 miljoen euro) tussen de mindere inkohieren 2018 (978,7 miljoen euro) en de bijkomende 

voorafbetaling (1.300 miljoen euro) neemt het Monitoringcomité bij de berekening van het structureel saldo op als 

een eenmalige maatregel (verslag van het Monitoringcomité van 14 maart 2018, p. 101). 

46  De FOD Financiën wijst er nog eens op dat op basis van zijn analyses er geen eenduidig verband werd gevonden 

tussen de wijziging van het tarief van de notionele intrestaftrek en de impact ervan op de vennootschapsbelasting. 

Hij adviseerde dan ook om geen impact meer te voorzien in de begroting. 

47 Monitoringcomité, 8 juli 2017, p. 27.  

48 De FOD Financiën deelt mee dat zowel de diensten van de Europese Commissie als de betrokken diensten van de 

FOD Financiën de haalbaarheid van deze aftrek onderzoeken. 

49 Algemene toelichting p. 61. 
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meeste van deze technische correcties en maatregelen aan het Rekenhof overgemaakt 
en/of toegelicht.  

2.3.1 Technische correcties 

De technische correcties hebben betrekking op de verschuiving van de voorafbetalingen en 
op de toewijzing van een deel van de minderontvangsten voor de post "diversen en boeten" 
aan de gewesten. 

Verschuiving van de voorafbetalingen (+216,7 miljoen euro) 
In 2017 overstegen de voorafbetalingen de macro-economische ramingen met 2,1 miljard 
euro. De FOD Financiën wijst 60% van deze groei (1.300 miljoen euro) toe aan de 
verschuiving van de inkohieringen van 2018 naar de voorafbetalingen in 201750. Dit heeft 
voor gevolg dat de inkohieringen in 2018 met 978,7 miljoen euro zullen dalen51. De FOD 
beschouwt het saldo van 40% als een recurrente groei. 

Tijdens het begrotingsconclaaf raamde de regering het aandeel van de verschuiving naar de 
voorafbetalingen op 50% (1.083,3 miljoen euro). Hierdoor daalt de impact op de 
inkohieringen in 2018 tot 815,6 miljoen euro, een verschil van 163,1 miljoen euro. Tegelijk 
verkleint de budgettaire impact van de eenmalige maatregel bij de berekening van het 
structureel saldo. Het Monitoringcomité neemt immers in zijn verslag van 14 maart het 
verschil (321,3 miljoen euro) tussen de mindere inkohieren 2018 (978,7 miljoen euro) en de 
bijkomende voorafbetalingen (1.300 miljoen euro) op als een eenmalige maatregel voor de 
berekening van het structureel saldo52. Door de regeringsbeslissing bedraagt het verschil nu 
267,7 miljoen euro (1.083,3 miljoen euro – 815,6 miljoen euro)53 zodat de negatieve impact 
op het structureel saldo met 53,6 miljoen euro verkleint.  

Het verhogen van het recurrente gedeelte heeft een budgettair effect van 216,7 miljoen euro 
(163,1 miljoen euro + 53,6 miljoen euro).  

Crossborder: toewijzing minderontvangsten aan de gewesten (+97,7 miljoen euro 
federaal, -97,7 miljoen euro gewesten) 
Op basis van de lagere ontvangsten 2017 (936,3 miljoen euro i.p.v. de geraamde 1.121,4 
miljoen euro bij de initiële begroting 2018) voor de post "diversen en boetes", raamde de 
FOD Financiën de ontvangsten voor 2018 bij de begrotingscontrole 217 miljoen euro lager. 
De regering besliste om 45% van deze minderontvangst (97,7 miljoen euro) toe te wijzen 
aan de gewesten.  

2.3.2 Aanvullende weerslag van de fiscale maatregelen 

De netto-weerslag van de fiscale maatregelen op de ontvangsten voor de aangepaste 
begroting 2018 bedraagt 18,5 miljoen euro. Het betreft, enerzijds, de herziening van de 

 

50 Zie Deel I – Punt 3.3.1 van dit rapport 

51 Gelet op het inkohieringsritme van 75% in jaar t+1 en 25% in jaar t+2. 

52 Het niet-recurrent gedeelte van de voorafbetaling (1.300 miljoen euro in 2018) mag dus niet mee opgenomen 

worden in het structureel saldo 2018. Dit gebeurt enerzijds door in de basisraming van de fiscale ontvangsten 2018 

de inkohieren met 978,7 miljoen euro te verminderen, en anderzijds door het resterende gedeelte van 321,3 

miljoen euro als éénmalige maatregel in mindering te brengen van het structureel saldo (zie pagina 101 van het 

verslag van het Monitoringcomité). 

53 Algemene toelichting, p. 10. 
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budgettaire impact van eerder genomen maatregelen op basis van meer recentere gegevens 
(-237,2 miljoen euro), en anderzijds, bijkomende fiscale maatregelen (255,7 miljoen euro)54 
die werden beslist tijdens het begrotingsconclaaf van maart 2018.  

Tabel 4 - "Bijkomende weerslag van de fiscale maatregelen in 2018" bij de algemene 
toelichting (p. 61 van de algemene toelichting) bevat een overzicht van deze maatregelen. 
Deze maatregelen werden op ESR-basis geraamd.  

2.3.2.1 Herziening van de budgettaire raming van de bestaande fiscale maatregelen 
Herschattingen van vroeger genomen maatregelen (-237,2 miljoen euro) zijn meestal het 
gevolg van meer recente of preciezere beschikbare gegevens. Onderstaande tabel bevat een 
overzicht van de belangrijkste budgettaire herzieningen. De btw-effecten zijn verwerkt in 
de parameters van het FPB. Dit verklaart waarom het bedrag niet langer wordt verrekend 
als een aanvullende weerslag van een bestaande fiscale maatregel. De FOD Financiën 
voegde de impact van een aantal maatregelen uit de thematische ministerraden55 toe aan 
de fiscale ontvangsten. 

M.b.t. de hervorming van de vennootschapsbelasting werd enkel de impact van de 
vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor de bachelors (39 miljoen euro) gecorrigeerd 
volgens de ESR-reglementering56. De FOD Financiën deelde mee dat hij een eerste 
herraming zal uitvoeren bij de opmaak van de initiële begroting 2019 en dit met de 
gegevens van AJ 2017. Deze zal worden uitgevoerd met behulp van een nieuwe 
berekeningstool, waarin alle belastingplichtigen worden opgenomen (en niet meer op basis 
van een steekproef, zoals bij de initiële raming).  

  

 

54 De conclaafmaatregel m.b.t. de forfaitaire beroepskosten zelfstandigen (-19 miljoen euro) is hierin niet 

inbegrepen. Deze is opgenomen in het bedrag van de herzieningen. 

55 In onderstaande tabel worden de maatregelen uit de thematische ministerraden aangeduid met *. De impact 

ervan was bij de IB2018 niet opgenomen in de fiscale ontvangsten, maar wel in een interdepartementale provisie. 

56 Zie Deel II, 2.1. 
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Tabel - Overzicht van de belangrijkste budgettaire herramingen van bestaande fiscale maatregelen 

Bestaande fiscale maatregel Initieel 
2018 

Aangepast 
2018 

Accijnsverhogingen op brandstoffen 231,7 181,1 

Indexering van de accijnzen 93,5 57,8 

Taks shift II -1.481,6 -1.450,6 

Hervorming vennootschapsbelasting 0 39,0 

Harmonisatie forfaitaire kosten zelfstandigen* 0 -6,0 

2e pensioenpijler zelfstandigen* 0 -12,0 

Aftrekken beperkte inkomsten en kinderen ten laste* 0 -15,0 

Tariefverlaging btw (hygiënische producten en defibrillators) 0 -16,5 

Afschaffing vrijstelling btw-schadebemiddelaars 0 21,8 

Bron: Algemene toelichting initiële begroting 201857 en aangepaste begroting 201858 

2.3.2.2 Aanvullende weerslag van de nieuwe fiscale maatregelen 
Tijdens het begrotingsconclaaf van maart 2018 nam de regering een aantal fiscale 
maatregelen met een geraamde budgettaire impact voor 2018 van 255,7 miljoen euro: 

 crossborder (93 miljoen euro); 

 startersjobs (6 miljoen euro); 

 arbeidsintegratiejobs (2,7 miljoen euro);  

 toegelaten arbeid (10 miljoen euro); 

 terugverdieneffect e-commerce (20 miljoen euro); 

 e-commerce - nieuwe maatregel (geen impact in 2018); 

 bankentaks (17 miljoen euro); 

 oneigenlijk gebruik van de vrijstelling in de roerende voorheffing (40 miljoen euro); 

 onderwerping aan de vennootschapsbelasting van havenbedrijven (42 miljoen euro); 

 btw onroerende verhuur (-5 miljoen euro); 

 fraudebestrijding (30 miljoen euro); 

 voordelen van alle aard bedrijfsleiders (budgetneutraal); 

 carry-back systeem voor de landbouw (geen impact in 2018). 

Een aantal maatregelen zijn nog onvoldoende uitgewerkt om de budgettaire impact te 
evalueren, m.n. de maatregelen m.b.t. de voordelen in natura van de bedrijfsleiders, de 
antimisbruikbepaling inzake de roerende voorheffing, het vrij aanvullend pensioen 
loontrekkenden, de e-commerce (nieuwe maatregel), fiscale fraudebestrijding en het carry-
back systeem voor de landbouw. 

 

57 Parl. St. Kamer, DOC 2688/001, p. 91 (tabel 5). 

58 Parl. St. Kamer, DOC 3035/001, p. 61 (tabel 4). 
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Voor de maatregelen startersjobs, arbeidsintegratiejobs en toegelaten arbeid voor 
gepensioneerden verwijst het Rekenhof naar het hoofdstuk Sociale Zekerheid59. 

Het vestigt daarnaast de aandacht op volgende punten:  

Onderwerping aan de vennootschapsbelasting van havenbedrijven (+42 miljoen 
euro) 
Als gevolg van een besluit van de Europese Commissie60 zijn de elf Belgische 
havenbedrijven voortaan onderworpen aan de vennootschapsbelasting en worden ze op 
hun winsten belast61. Op basis van de laatste jaarrekeningen die bij de NBB werden 
ingediend, wordt de opbrengst van die maatregel in 2018 op 42 miljoen euro geraamd.  

Er werd tegen de beslissing van de Europese Commissie beroep aangetekend bij het Hof 
van Justitie van de Europese Unie.  

Strijd tegen de fiscale en de sociale fraude (+25 miljoen euro en + 5 miljoen euro) 
Voor de strijd tegen de fiscale fraude wordt een extra bedrag van 25 miljoen euro 
ingeschreven. Het betreft verschillende maatregelen62. Het Rekenhof ontving geen 
gedetailleerde berekening van de ramingen. Zonder die berekening kan het Rekenhof die 
niet becommentariëren. De ontvangsten 2018 zullen mede afhankelijk zijn van de 
invoeringsdatum van de maatregelen.  

Er is ook voorzien in een extra bedrag van 5 miljoen euro voor het fiscale luik van de strijd 
tegen de sociale fraude. Deze extra ontvangst berust voornamelijk op een betere 
informatie-uitwisseling tussen de FOD Financiën, de RSZ en de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid. De fiscale administratie zal hierdoor beter de doelgroepen kunnen 
definiëren en de controleactiviteiten coördineren. De fiscale administratie verstrekte voor 
deze raming geen simulatie noch documentatie.  

E-commerce (+20 miljoen euro) 
Bij de initiële begroting 2018 werd in een terugverdieneffect van 20 miljoen euro voorzien 
als gevolg van de stimulansen inzake e-commerce. Gelet op het feit dat de vrijstelling van 
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing verhoogt door de uitbreiding van de nachtarbeid, is 
het Rekenhof van oordeel dat deze ontvangst overschat zou kunnen zijn.  

 

59 Zie Deel II, Hoofdstuk II, Punt 2.3 (ontvangsten) en Deel III, Hoofdstuk III, Punten 2.2 en 2.3 (uitgaven). 

60 Besluit van de Commissie van 27 juli 2017 betreffende de door België ten uitvoer gelegde steunregeling nr. 

SA.38393 (2016/C, ex 2015/E) – Belastingregeling havens in België. C2017 5174 final.  

61 De havenbedrijven werden tot nu toe belast in de rechtspersonenbelasting. In 2016 beliep het globale 

belastingbedrag voor de havenbedrijven samen 73.767,53 euro.  

62 Omzetting van richtlijn "DAC6" die bepaalt dat belastingadviseurs en tussenpersonen hun fiscale planning die 

voor het eerst wordt geïmplementeerd, aan de belastingadministratie moeten melden, de maatregelen om in 

overeenstemming te blijven met de OESO-normen inzake transparantie en gegevensuitwisseling (Belgisch 

verslag "Peer review" 2018), de werking van het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) betreffende het 

voorkomen van het witwassen van geld, de opvolging van de Panama-aanbevelingen en de controle op de 

naleving van de regels in de transportsector.  
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Voordelen van alle aard bedrijfsleiders 
In afwachting van een wettelijke regeling heeft de FOD Financiën een circulaire63 
gepubliceerd die rekening houdt met de recente rechtspraak. In geval van kosteloze 
terbeschikkingstelling door rechtspersonen van een onroerend goed aan werknemers of 
bedrijfsleiders, zal het voordeel van alle aard worden geraamd op 100/60 van het 
geïndexeerd K.I. en in voorkomend geval verhoogd met 2/3 wanneer het een 
gemeubileerde woning betreft. Het Rekenhof ontving geen raming van de budgettaire 
impact. 

Andere maatregelen 
Het Rekenhof merkt op dat de impact van een aantal maatregelen niet is opgenomen: 

 de vernietiging van de btw op online-kansspelen door het Grondwettelijk Hof op 
22 maart 2018: de FOD Financiën raamde de ontvangsten voor 2018 op 64 miljoen. De 
vernietiging heeft slechts uitwerking na de publicatie van het arrest in het Belgisch 
Staatsblad. De budgettaire impact voor 2018 is bijgevolg afhankelijk van de 
publicatiedatum van het arrest; 

 de vernietiging van de fairnesstaks door het Grondwettelijk Hof op 1 maart 2018, van 
toepassing vanaf AJ 2019. De budgettaire impact (voor 2018 geraamd op 63,7 miljoen 
euro)64 moet ten laste worden genomen door de veiligheidsmarge van 208,1 miljoen 
euro, opgenomen in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting; 

 de verrekening van de Amerikaanse bronheffing die sinds 2017 mogelijk is via een 
specifieke code in de aangifte van de vennootschapsbelasting. De FOD Financiën 
beschikt nog niet over cijfergegevens; 

 de fiscale aftrekbaarheid van de publicitaire cateringdiensten, zoals aangekondigd 
door de minister van Financiën in de Kamercommissie van 14 maart 2018. De 
budgettaire impact werd nog niet berekend. 

Het Rekenhof vestigt tot slot de aandacht op de volgende rechtszaken: 

 de arresten aanhangig bij het Grondwettelijk Hof betreffende de btw op plastische 
chirurgie, de beurstaks bij buitenlandse makelaars, de effectentaks en de moratorium-
en nalatigheidsintresten65; 

 de beroepen aanhangig bij de Europese rechtbank van eerste aanleg betreffende de 
afschaffing van de EPR66. 

 

63  Circulaire 2018/c/57 van 15 mei 2018. 

64 In dit bedrag is nog geen rekening gehouden met de mogelijke vragen om terugbetalingen die door de 

vernietiging van deze taks kunnen worden ingediend. 

65 Geraamde opbrengsten: btw plastische chirurgie (82 miljoen euro), effectentaks (254 miljoen euro), moratorium-

en nalatigheidsintresten (20,1 miljoen euro). 

66 Van de inkohieringen in december 2016 (409,7 miljoen euro) en januari 2017 (303,0 miljoen euro) werd 

respectievelijk 391 miljoen euro en 119 miljoen euro in de ontvangsten 2016 en 2017 opgenomen. 
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3 Niet-fiscale ontvangsten 

3.1 Algemeen overzicht 

De niet-fiscale ontvangsten, zonder afdrachten, die zijn ingeschreven in het ontwerp van 
aangepaste middelenbegroting voor het jaar 2018, bedragen 5.459 miljoen euro. Dat is een 
stijging met 441 miljoen euro in vergelijking met de initieel begrote bedragen.  

Volgens de algemene toelichting bedragen de niet-fiscale ontvangsten die een impact 
hebben op het vorderingensaldo, 4.721 miljoen euro. Dit is 230 miljoen euro meer dan 
initieel geraamd. Overeenkomstig de ESR-methodologie werden voor -739 miljoen euro 
overgangscorrecties toegepast (meer bepaald voor het neutraliseren van 
krediettoekenningen en van deelnemingen, het spreiden van de aanrekening van de 
overname van pensioenfondsen en het aanrekeningsmoment van de telecomlicenties en de 
CO2-quota)67.  

Er is overigens ook een nieuwe ontvangst van 85 miljoen euro ingeschreven als 
terugbetaling van het teveel aan dotatie dat de Federale Pensioendienst in 2017 ontving68.  

3.2 Deelnemingen van de Staat in de financiële instellingen 

De aangepaste middelenbegroting 2018 voorziet in een ontvangst van 682,6 miljoen euro 
(dit is 105,3 miljoen euro meer dan de initiële begroting) als dividenden van de 
deelnemingen van de Staat in de financiële instellingen69.  

De verantwoordingen bij de middelenbegroting detailleren niet de oorsprong van de 
dividenden die de financiële instellingen via de FPIM aan de Staat betalen70.  

Het Rekenhof merkt op dat volgens de informatie van de Schatkist de vandaag gekende 
ontvangsten slechts 578,2 miljoen euro bedragen. Deze zijn als volgt te detailleren: 

 Belfius heeft eind april een dividend van 288,0 miljoen euro gestort op zijn resultaten 
201771. De FPIM houdt een beheercommissie van 2,7 miljoen euro in. Het aan de Staat 
gestorte nettobedrag voor de dividenden van Belfius in 2018 wordt dus geraamd op 
285,3 miljoen euro72; 

 

67 In tegenstelling tot de initiële begroting is een correctie van -23 miljoen euro niet meer nodig om het dividend van 

de FPIM te neutraliseren. Dat is nu opgenomen in het ESR-saldo van de FPIM, wat niet het geval was bij de initiële 

door de FPIM ingediende voorstellen.  

68 Titel I, Sectie II, Hoofdstuk 24, art. 47.10.02 – Terugstorting van het niet-gebruikte deel van de dotaties aan de 

Federale Pensioendienst. 

69 Titel I, Sectie II, Hoofdstuk 18, §1, art. 28.20.01 – Dividenden van de deelnemingen van de Staat in de financiële 

instellingen. 

70 De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) is de federale holding die de deelnemingen van de 

federale overheden beheert, die met de overheden samenwerkt aan specifieke projecten en die een eigen 

investeringsbeleid voert in het belang van de Belgische economie. 

71 Het door Belfius gestorte globale dividend voor zijn boekjaar 2017 is wel degelijk 363 miljoen euro. Op dat bedrag 

werd in september vorig jaar echter al een interimdividend gestort van 75 miljoen euro. 

72 Op grond van de overeenkomst tot gedelegeerde opdracht tussen de Belgische Staat en de FPIM die in 2011 werd 

ondertekend in het kader van de aankoop van de aandelen in Dexia Bank België nv, betaalt de Staat een 

beheercommissie van 0,1% van het vaste gedeelte van de aankoopprijs van de aandelen (4 miljard euro). Die 
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 BNP Paribas zou aan de Belgische Staat een dividend van 280,7 miljoen euro op zijn 
resultaten 2017 moeten storten;  

 Royal Park Investments73 (RPI) heeft dit jaar ook een dividend van 12,2 miljoen euro 
aan de Belgische Staat gestort74.  

Het saldo (104,4 miljoen euro) zou, volgens de informatie waarover het Rekenhof beschikt, 
afkomstig zijn van de betaling van een tussentijds dividend op de resultaten 2018 van 
Belfius.  

Het deel van het resultaat van de NBB dat voor de Staat is bestemd75, is vastgelegd op 290,8 
miljoen euro76, terwijl in de begroting een bedrag van 312,6 miljoen euro is opgenomen.  

3.3 Bijdragen van de financiële instellingen tot het Garantiefonds voor financiële 
diensten  

Het Garantiefonds voor financiële diensten werd in 2008 opgericht binnen de Deposito- en 
Consignatiekas van de FOD Financiën77. Dit fonds beschermt klanten als een financiële 
instelling of een verzekeringsmaatschappij failliet gaat. Het waarborgt bankdeposito’s en 
verzekeringscontracten van tak 21 tot 100.000 euro geïndexeerd per persoon en per 
instelling.  

Het fonds wordt gefinancierd met de bijdragen van zijn leden78. Die bijdragen worden 
gestort aan de Deposito- en Consignatiekas, die ze vervolgens doorstort aan de Schatkist79. 
Het beschikt dus niet over financiële reserves en zijn tegemoetkomingen zijn rechtstreeks 
ten laste van de Staat die alle kosten van tussenkomsten moet financieren op de eigen 

                                                                                                                                                               

commissie van zo’n 4 miljoen euro (op jaarbasis) geldt pro rata temporis en doet zich pas voor wanneer er 

dividenden gestort worden.  

73 RPI is het Special Purpose Vehicle (algemene benaming voor financieringsvehikels die worden gecreëerd in het 

raam van effectiseringsverrichtingen) dat in 2009 werd opgericht om de zogeheten toxische activa van Fortis Bank 

te vereffenen. De aandeelhouders zijn Ageas (44,7%), de Staat (43,5%) en BNB Paribas (11,7%). 

74 Hoewel de portefeuille van RPI in 2013 werd verkocht, blijft het de bezwaarschriften opvolgen die worden 

ingediend tegen bankinstellingen in de Verenigde Staten wegens de schade die werd geleden als gevolg van de 

aankoop van gestructureerde producten op basis van onjuiste informatie. Die activiteiten leveren RPI een 

bepaalde winst op en maken het mogelijk een dividend te storten. 

75 Titel I, Sectie II, Hoofdstuk 18, §1, art. 28.20.04. 

76 De Regentenraad van de NBB besliste bij de goedkeuring van de jaarrekening 2017 een dividend toe te kennen van 

127,63 euro per aandeel (200.000 aandelen * 127,63 = 25,5 miljoen euro). Dit komt neer op een daling van 9,3%. 

Krachtens de organieke wet wordt het winstsaldo aan de Staat toegewezen. Dit saldo bedraagt 265,3 miljoen euro 

voor het boekjaar 2017 (tegenover 284,5 miljoen euro het jaar ervoor). 

77 Onder de naam "Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's, levensverzekeringen en kapitaal van erkende 

coöperatieve vennootschappen" sinds de inwerkingtreding van de wet van 22 april 2016 tot omzetting van richtlijn 

2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen. 

78 De berekening van de bijdragen is vervat in artikel 8 van het koninklijk besluit van 14 november 2008 en houdt 

rekening met het door de NBB opgestelde risicoprofiel van de kredietinstellingen naar Belgisch recht. 

Agentschappen van kredietinstellingen naar buitenlands recht die in hun land van herkomst een bescherming 

genieten die vergelijkbaar is met die van het Garantiefonds, betalen geen bijdragen aan het fonds. De andere 

agentschappen van buitenlandse kredietinstellingen, die in het algemeen buiten de Europese Economische 

Ruimte zijn gevestigd, betalen wel een bijdrage maar die berust niet op een risicoprofiel. Ook de bijdragen van de 

verzekeringsmaatschappijen worden niet bepaald op basis van een risicoprofiel. 

79 Titel I, Sectie II, Hoofdstuk 18, artikel 36.90.06.  
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begroting. Het fonds kan dus het gecumuleerde bedrag van de door de leden gestorte 
bijdragen niet aanwenden80.  

Het Garantiefonds is de voorbije jaren tussengekomen bij het faillissement van de 
verzekeringsmaatschappij Apra Leven en voor de klanten van Optima Bank. 

In zijn verslag van 7 maart 201881 formuleert de Europese Commissie voorbehoud voor het 
feit dat de bijdragen tot het systeem voor het waarborgen van Belgische deposito’s niet 
geïnvesteerd worden in een activaportefeuille, maar rechtstreeks bijdragen tot de 
vermindering van de overheidsschuld. De bijdrage voor 2018 wordt op 442,8 miljoen euro 
geraamd, wat 1,7 miljoen euro minder is dan de initiële ramingen. 

 

  

 

80 3,4 miljard euro eind 2017. 

81 Verslag 2018 voor België, Europees Semester 2018: beoordeling van de voortgang van de structurele 

hervormingen, de preventie en de correctie van macro-economische onevenwichtigheden, en resultaten van 

diepgaande evaluaties ingevolge verordening (EU) nr. 1176/2011, p. 24. 
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HOOFDSTUK II 

Ontvangsten van de sociale 
zekerheid 
1 Algemene evolutie van de inkomsten 

In het ontwerp van aangepaste begroting 2018 bedragen de geconsolideerde ontvangsten 
van de sociale zekerheid (RSZ-Globaal Beheer, RSVZ-Globaal Beheer, RIZIV-
Geneeskundige Verzorging, overheidspensioenen en stelsels buiten Globaal Beheer) 
98.095,3 miljoen euro82. Dit is 154,6 miljoen euro meer dan in de initiële begroting. In 
vergelijking met de vermoedelijke realisaties 2017 (96.242,7 miljoen euro) stijgen de globale 
ontvangen met 1.852,6 miljoen euro (+1,92%).  

Tabel – Evolutie van de ontvangsten van de sociale zekerheid (in miljoen euro) 

 Ontvangsten 
2017 

Initiële 
ramingen 2018 

Aangepaste 
ramingen 2018 

Bijdragen  59.321,5  60.122,1  60.522,2  

Toelage van de Staat en de 
gedefedereerde entiteiten 

18.843,7  18.098,8  18.154,0  

Alternatieve financiering  13.649,8  14.964,8  14.745,9  

Andere ontvangsten  4.427,7  4.755,1  4.673,2  

Totaal  96.242,7  97.940,8  98.095,3  

Bron: Algemene toelichting initiële begroting 2018 en aanpassing van de begroting 2018 

Het grootste gedeelte van de ontvangsten, met name 61,7%, is afkomstig uit de sociale 
zekerheidsbijdragen van de verschillende stelsels van de Globale Beheren. De toelagen van 
de overheid vertegenwoordigen 33,54% van de ontvangsten. Deze bestaan uit de dotaties 
van de federale Staat en van de deelstaatentiteiten (18,51%) en het aan de sociale zekerheid 
toegewezen aandeel van de fiscale ontvangsten (alternatieve financiering: 15,03%). Het 
saldo (4,76%) bestaat uit de opbrengsten uit beleggingen en diverse inkomsten die geen 
socialezekerheidsbijdragen zijn (bv. heffingen en vergoedingen aan het RIZIV-
Geneeskundige Verzorging, ontvangsten uit internationale verdragen). 

 

82 Om dubbeltellingen te vermijden, zijn die cijfers exclusief de overdrachten tussen de instellingen van sociale 

zekerheid. 
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2 Ontvangsten van de OISZ 

2.1 RSZ 

De ontvangsten uit sociale bijdragen in het stelsel van de werknemers nemen tegenover de 
initiële begroting 2018 toe met 325 miljoen euro. Die stijging is in hoofdzaak het gevolg van 
de gunstige economische context en de integratie van de bijdragen van de zeevarenden. 

2.2 RSVZ 

In het stelsel van de zelfstandigen nemen de sociale bijdragen toe met 109,3 miljoen euro 
tegenover de initiële begroting. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de aanpassing 
van de basis voor de berekening van de bijdragen van zelfstandigen. Die houdt rekening 
met de bruto-inkohieringen van het eerste trimester 2018, geëxtrapoleerd naar het 
volledige jaar 2018 (+103,8 miljoen euro). De raming van de initiële begroting berustte op de 
door de NBB meegedeelde inkomsten van het derde voorafgaande jaar.  

Het Rekenhof is van oordeel dat de geraamde ontvangsten uit de strijd tegen de 
grensoverschrijdende fraude en de fictieve aansluitingen, uit de reorganisatie van de sociale 
inspectie en uit de hervorming van de gelijkstelling van de studieperiode onvoldoende zijn 
onderbouwd. Hetzelfde geldt voor de minderontvangsten door de bijdragevrijstelling voor 
één kwartaal in het kader van de moederschapsrust.  

De raming van de minderontvangsten door de inwerkingtreding van de vrijstelling van 
6.000 euro voor de deeleconomie83 en door de invoering van nieuwe drempelbedragen voor 
de voorlopige sociale bijdragen84 en van verlaagde drempelbedragen85 voor de definitieve 
bijdragen van de primostarters86, steunt op niet-verifieerbare hypothesen. Ook de 
minderontvangsten als gevolg van de vaststelling van nieuwe drempelbedragen voor de 
voorlopige bijdragen van die primostarters zijn niet geraamd, terwijl die maatregel wel een 
financiële weerslag zal hebben.  

2.3 Bij de begrotingscontrole genomen maatregelen 

In zijn verslag van maart 2018 heeft het Monitoringcomité de opbrengst van sommige in de 
initiële begroting 2018 geraamde maatregelen verminderd of geschrapt. Volgens het 
comité, dat daarvoor gebruik maakt van de verslagen van de Commissie Financiën en 
Begroting van de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal Beheer87, is dat het gevolg van 

 

83 Deze maatregel werd niet becijferd in de algemene toelichting bij de initiële begroting, omdat er onzekerheid 

bestond over de datum waarop hij in werking zou treden. De ramingen van het kabinet van de minister van Sociale 

Zaken en van het kabinet van de minister van Financiën spraken elkaar bovendien tegen. Cf. Rekenhof, 

Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018. Te raadplegen 

op www.rekenhof.be.  

84 Het RSVZ beschikt over een enveloppe van 25 miljoen euro om het zelfstandigenstatuut te verbeteren. Daarmee 

financiert het die minderontvangsten.  

85 Het geraamd bedrag van het verlies aan sociale bijdragen was in de initiële begroting niet opgenomen als een 

minderontvangst. Deze minderontvangst wordt eveneens gefinancierd via de enveloppe van 25 miljoen euro.  

86 Dat zijn beginnende zelfstandigen in hoofdberoep die vroeger nog geen activiteit als zelfstandige hebben 

uitgeoefend of die meer dan twintig kwartalen geleden een zelfstandige activiteit hebben stopgezet.  

87 De wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid heeft die commissies 

opgericht en heeft ze onder andere belast met het "opvolgen van de maatregelen van de regering aan de hand van 

boordtabellen" (artikel 27). 

http://www.rekenhof.be/
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de vertraging bij de uitvoering van de maatregelen. Het Rekenhof stelt vast dat de regering 
bij de opmaak van de aangepaste begroting voor de meeste maatregelen de initiële 
weerslag opnieuw heeft ingeschreven, omdat de uitvoering wordt voorbereid of omdat ze 
intussen in werking zijn getreden. Dit is het geval voor de starterjobs, de 
arbeidsintegratiejobs, de zachte landingsbanen88 en voor de schuldvergelijking tussen de 
FOD Financiën en de RSZ. 

2.4 Strijd tegen de sociale fraude 

In het ontwerp van aangepaste begroting 2018 bedragen de ontvangsten uit de strijd tegen 
de sociale fraude in het stelsel van de werknemers 185,7 miljoen euro (tegenover 
239,3 miljoen euro in de initiële begroting). Ongeveer 85% (157,5 miljoen euro) van die 
ontvangsten is het gevolg van beslissingen die in de loop van de voorgaande 
begrotingsjaren zijn genomen.  

In het stelsel van de zelfstandigen bedragen de ontvangsten uit de strijd tegen de sociale 
fraude in het ontwerp van aangepaste begroting 2018 16,3 miljoen euro (tegenover 16,1 
miljoen euro in de initiële begroting). Naast oude maatregelen voor 11,1 miljoen euro89 
voorzag de initiële begroting in een totaalbedrag van 5 miljoen euro als rendement van de 
tenuitvoerlegging van negen nieuwe maatregelen in de strijd tegen de sociale fraude. Dat 
bedrag werd bij de begrotingscontrole verminderd met 0,6 miljoen euro.  

In het ontwerp van aangepaste begroting 2018 wordt een bijkomende opbrengst van 10 
miljoen euro (9,2 miljoen euro in het stelsel van de werknemers en 0,8 miljoen euro in het 
stelsel van de zelfstandigen) ingeschreven in het kader van de strijd tegen de sociale fraude. 
De maatregelen hebben onder andere betrekking op de verruiming van de datamining en 
de uitbreiding van de toegang tot het netwerk van de sociale zekerheid voor de FOD 
Financiën in het kader van de strijd tegen oneerlijke concurrentie en sociale dumping.  

Zoals dat aangegeven in zijn commentaar op het ontwerp van de initiële begroting 2018 
herinnert het Rekenhof eraan dat de precieze impact van de maatregelen inzake sociale 
fraude moeilijk meetbaar is omdat de opbrengst niet altijd gekoppeld is aan een concrete 
maatregel. 

3 Financiering van de sociale zekerheid 

De financiering van de sociale zekerheid is hervormd bij wet van 18 april 2017 tot 
hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. De financiering bestaat uit een 
toelage van de federale staat en uit middelen afkomstig van de alternatieve financiering. 

3.1 Toelage van de federale staat 

Bovenop de jaarlijkse basisdotatie ontvangen de RSZ-Globaal Beheer en het RSVZ-Globaal 
Beheer een evenwichtsdotatie. Die evenwichtsdotatie wordt bij de opmaak van de 
begroting voorlopig vastgesteld op het bedrag dat de Globale Beheren nodig hebben om 

 

88 Die maatregelen zorgen voor bijkomende ontvangsten (RSZ), voor bijkomende fiscale opbrengsten en voor een 

besparing in de uitgaven. Ze worden meer in detail besproken in het deel "Uitgaven van de sociale zekerheid". 

89 Maatregelen genomen naar aanleiding van de initiële begrotingen 2015 en 2016 en de begrotingsaanpassing 2015. 
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hun begroting in evenwicht te brengen en wordt bij de begrotingscontrole aangepast90. Het 
definitieve bedrag zal jaarlijks worden vastgesteld op basis van een aantal criteria 
(responsabiliseringsfactoren), zoals bv. de bijdrage van de sociale zekerheid tot de 
verwezenlijking van de budgettaire doelstellingen van het Stabiliteitspact, de weerslag van 
de maatregelen in de strijd tegen de sociale fraude of de eventuele kostprijs van de 
akkoorden gesloten met de sociale partners91. 

In het stelsel van de werknemers is bij de begrotingsaanpassing de staatstoelage verhoogd 
met 124,8 miljoen euro. Die verhoging is het gevolg van 121 miljoen euro aan bijkomende 
middelen die worden toegekend aan het Globaal Beheer voor de financiering van het 
Gesolidariseerde Pensioenfonds van de lokale besturen92. Na de verrekening van de 
maatregelen, de technische correcties bij de begrotingsaanpassing en het overschot uit 2017 
bedraagt de evenwichtsdotatie 2.109,2 miljoen euro, dit is een vermindering met 143 
miljoen euro tegenover de initiële begroting. Voor 2017 blijkt uit de voorlopige realisaties 
dat de RSZ-Globaal Beheer 336 miljoen euro te veel heeft gekregen. Dit positief saldo wordt 
bij de begrotingsaanpassing in rekening gebracht voor de financiering van het tekort 
binnen het Globaal Beheer (-193 miljoen euro).  

Voor het stelsel van de zelfstandigen neemt de staatstoelage toe met 0,72 miljoen euro 
tegenover de initiële begroting 2018, hoofdzakelijk als gevolg van de evolutie van de index. 
Doordat er geen tekort is in dit stelsel, is er geen evenwichtsdotatie nodig.  

3.2 Alternatieve financiering 

Sinds de inwerkingtreding van vermelde wet van 18 april 2017 wordt de alternatieve 
financiering van de sociale zekerheid voor het jaar 2018 gestijfd met ontvangsten uit de btw 
en uit de roerende voorheffing. Als die twee bronnen ontoereikend zijn, kan er ook nog een 
inhouding gebeuren op de accijnzen op tabak, overeenkomstig de vereenvoudiging van de 
alternatieve financiering van de sociale zekerheid. Die middelen worden opgesplitst in een 
basisbedrag, een bedrag om de impact van de taxshift op de sociale zekerheid te 
neutraliseren en een bedrag om de geneeskundige verzorging te financieren. 

De onderstaande tabel geeft de geraamde alternatieve financiering van de sociale zekerheid 
voor 2018 weer.  

 

90 Artikelen 23 en 24 van de wet van 18 april 2017. 

91 Die voorbeelden, die ook in de wettekst zelf staan, zijn niet exhaustief. 

92 Artikel 28 van de wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten 

gepresteerd als niet vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de 

individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, 

tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de 

financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende 

financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.  
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Tabel – Alternatieve financiering van de sociale zekerheid (in miljoen euro) 

Alternatieve financiering Bedragen Wijze van bepaling 

Werknemers – RSZ Globaal beheer 

Basis 4.185,3 13,41% van de btw-ontvangsten 

 1.968,7 Basisbedrag roerende voorheffing 

Taxshift 1.449,1 Bij wet vastgesteld bedrag (btw) 

 851,1 Bij wet vastgesteld bedrag (roerende 
voorheffing) 

Geneeskundige verzorging 3.986,4 Bij koninklijk besluit vastgesteld bedrag 
(btw) 

Totaal 12.440,6  

Zelfstandigen – Fonds voor het financieel evenwicht van het sociaal statuut der 
zelfstandigen 

Basis 1.039,3 3,33% van de btw-ontvangsten 

 489,3 Basisbedrag roerende voorheffing 

Taxshift 238,1 Bij wet vastgesteld bedrag (btw) 

 139,8 Bij wet vastgesteld bedrag (roerende 
voorheffing) 

Geneeskundige verzorging 398,9 Bij koninklijk besluit vastgesteld bedrag 
(btw) 

Totaal 2.305,4  

Bron: Rekenhof 

De financiering gebeurt voornamelijk met in de toewijzingsfondsen voor de sociale 
zekerheid opgenomen fiscale ontvangsten voor 2018. In dit ontwerp van aangepaste 
begroting bedragen die 14.745,9 miljoen euro, wat 218,9 miljoen euro minder is dan volgens 
de initiële ramingen 201893. 

De daling is voornamelijk toe te schrijven aan de daling van de toegewezen ontvangsten uit 
de roerende voorheffing (-205,3 miljoen euro). Sinds de hervorming van de financiering van 
de sociale zekerheid vloeit de opbrengst van de roerende voorheffing voor 40,73% naar de 
RSZ94 en voor 10,12% naar het RSVZ95. De wet96 voorziet echter in een basisbedrag om de 

 

93 Dat bedrag ligt evenwel 1.096,2 miljoen euro hoger dan de cijfers van 2017. 

94 Artikel 3, §1, van de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. 

95 Artikel 10, §1, van de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. 
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leefbaarheid van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid te verzekeren. In 
tegenstelling tot de initiële begroting ligt in dit ontwerp van aanpassing dat basisbedrag 
hoger dan de cijfers die men bekomt door toepassing van de vermelde percentages. De 
positieve impact van die reglementering beloopt 219,4 miljoen euro voor de RSZ en 54,6 
miljoen euro voor het RSVZ.  

Door de toepassing van het basisbedrag en de compensatie voor de taxshift vloeien de 
ontvangsten uit de roerende voorheffing voor 80,3% naar de sociale zekerheid. 

De alternatieve financiering daalt ook door de geplande vermindering van de aanvullende 
alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging (-31,8 miljoen euro)97 die wordt 
toegekend met het oog op een evenwicht bij het RIZIV. Die daling is in feite het gevolg van 
de wijze waarop de begrotingsdoelstellingen en de ontvangsten en uitgaven van de sector 
RIZIV-Geneeskundige Verzorging evolueren. De koninklijke besluiten moeten echter nog 
worden genomen. 

De geraamde netto-ontvangsten uit de btw zijn daarentegen naar boven bijgesteld. Dit 
heeft een licht positieve impact op het aan de sociale zekerheid verschuldigd bedrag (18,2 
miljoen euro). 

De financiering van de sociale zekerheid berust op de overheveling van de al vermelde 
fiscale ontvangsten, en ook op ontvangsten van de sociale Maribel (105,2 miljoen euro) en 
van de bijzondere socialezekerheidsbijdragen (225,6 miljoen euro). Die bedragen worden 
bepaald bij het inkohieren van de personenbelasting.  

De ontvangsten bestemd voor de sociale zekerheid vertegenwoordigen naar schatting 
15.076,8 miljoen euro, d.i. 221,9 miljoen euro minder dan de initiële ramingen 2018. Deze 
middelen worden overgedragen via de toewijzingsfondsen. 

  

                                                                                                                                                               

96 Artikel 3, §2, en artikel 10, §2, van de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale 

zekerheid. 

97 De initiële begroting vermeldde een bedrag van 4.417,1 miljoen euro, maar dat cijfer is in dit ontwerp van 

aanpassing op 4.685,3 miljoen euro gebracht. 
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DEEL III 

Uitgaven van entiteit I 

HOOFDSTUK I 

Algemene uitgavenbegroting - 
Inleiding 
1 Algemene evolutie van de uitgavenkredieten 

De vereffeningskredieten in de aangepaste begroting (101.540,8 miljoen euro) stijgen met 
116,4 miljoen euro tegenover de initiële begroting 2018 (101.424,4 miljoen euro). De 
vereffeningskredieten van de secties 01 tot 46 stijgen met 262 miljoen euro, terwijl de 
vereffeningskredieten die zijn ingeschreven in sectie 51 – FOD Financiën, voor de 
rijksschuld dalen met 145,6 miljoen euro. 

De vereffeningskredieten van de secties 01 tot 46 stijgen voornamelijk als gevolg van de 
hogere overdrachten van inkomsten en kapitalen (+126,8 miljoen euro) en de toename van 
de provisies (+129,5 miljoen euro). De stijging van de overdrachten is onder meer het 
gevolg van een verhoging van de kredieten voor de dotaties aan de gemeenschappen (+80,9 
miljoen euro in sectie 01 – Dotaties) en voor de financiering van het spoorwegvervoer 
(+44,2 miljoen euro in sectie 33 – FOD Mobiliteit en Vervoer). De algemene 
interdepartementale provisie neemt toe met 79,2 miljoen euro98 en de regering schrijft in 
sectie 18 een nieuwe provisie in van 50,2 miljoen euro voor de terugbetaling van 
voorschotten99. 

De kredieten op sectie 51 – FOD Financiën (rijksschuld) bestaan hoofdzakelijk uit de 
interestuitgaven (ESR-code 21), kredietverleningen en deelnemingen (ESR-code 8) en 
verrichtingen inzake aflossing en terugbetaling van schuldtitels. Deze laatste twee 
uitgavencategorieën hebben geen invloed op het vorderingensaldo. De geraamde daling 
(-185,4 miljoen euro) van de interestlasten beïnvloedt het vorderingensaldo wel gunstig.  

De volgende tabel geeft een overzicht van de evolutie van de vereffeningskredieten in 
vergelijking met de initiële begroting 2018. Ze zijn opgesplitst volgens de economische 
classificatie (ESR).  

  

 

98 Zie Deel III – Hoofdstuk 1 – Punt 2. 

99 Zie Deel III – Hoofdstuk 2 – Sectie 18. 
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Tabel – Evolutie van de vereffeningskredieten (in miljoen euro) 

Beschrijving Initiële 
begroting 

2018 

Aangepaste 
begroting 

2018 

Verschil % 

Personeel (ESR-code 11) 5.945,2 5.931,3 -13,9 -0,2% 

Werking (ESR-code 12) 1.820,1 1.828,3 8,2 0,5% 

Investeringen (ESR-code 7) 499,6 490,0 -9,6 -1,9% 

Inkomens- en kapitaaloverdracht 
(ESR-codes 3 tot 6) 

42.021,9 42.148,7 126,8 0,3% 

Renten (ESR-code 21) 75,0 75,0 0,0 0,0% 

Provisies (ESR-code 0) 861,9 991,4 129,5 15,0% 

Kredietverlening en 
deelnemingen (ESR-code 8) 

156,9 177,9 21,0 13,4% 

Aflossingen van de schuld  
(ESR-code 9) 

27,0 27,0 0,0 0,0% 

Subtotaal secties 01 tot 46 51.407,6 51.669,6 262,0 0,5% 

Werking (ESR-code 12) 26,6 26,0 -0,6 -2,3% 

Renten (ESR-code 21) 8.871,5 8.686,1 -185,4 -2,1% 

Inkomens- en kapitaaloverdracht 
(ESR-codes 3 tot 6) 

2,5 2,5 0,0 -0,0% 

Kredietverlening en 
van deelnemingen (ESR-code 8)100 

7.395,9 7.438,9 43,0 0,6% 

Aflossingen van de schuld 
(ESR-code 9) 

30.548,3 30.545,7 -2,6 0,0% 

Subtotaal sectie 51 46.844,8 46.699,2 -145,6 -0,3% 

Inkomens- en kapitaaloverdracht 
(ESR-codes 3 tot 6) 

3.172,0 3.172,0 0,0 0,0% 

Subtotaal sectie 52 3.172,0 3.172,0 0,0 0,0% 

Totaal 101.424,4 101.540,8 116,4 0,1% 

Bron: Algemene uitgavenbegroting en Rekenhof 

 

100 Dit bedrag bevat ook het krediet voor de aankoop van effecten (basisallocatie 51.45.11.81.70.15 – 5.286,3 miljoen 

euro). Hoewel dit krediet in de begroting als een deelneming is ingeschreven, behoort dit in principe tot de 

aflossing van de rijksschuld en beïnvloedt daarom het begrotingssaldo niet.  
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2 Interdepartementale provisies 

In programma 06.90.1 (interdepartementale provisies) zijn 925,9 miljoen euro aan 
vastleggingskredieten en 930,2 miljoen euro aan vereffeningskredieten ingeschreven, 
verdeeld over een algemene en een terrorismeprovisie.  

Algemene provisie 
De algemene provisie101 van 599,1 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 
vereffeningskredieten stijgt met 79,2 miljoen euro tegenover de initiële, als gevolg van 
interne aanpassingen102.  

De provisie werd met 117,9 miljoen euro opgetrokken, vooral om te voldoen aan de 
verbintenis van de NAVO-partners om de militaire uitgaven, uitgedrukt in percentage van 
het bbp ("Halt any decline")103, te stabiliseren. Het Rekenhof wijst er op dat om die 
doelstelling te bereiken het meer adequaat was geweest dat krediet rechtstreeks in sectie 16 
(Defensie) in te schrijven.  

In de provisie waren aanvankelijk voor de niet-uitgewerkte beslissingen van de thematische 
ministerraden voor 271,3 miljoen euro aan kredieten opgenomen. Volgens het 
Monitoringcomité104 werden deze middelen met 179,6 miljoen euro verminderd. Dit is het 
gevolg van de inwerkingtreding van bepaalde maatregelen die voor de waarde van de 
vermindering de ontvangsten en de uitgaven van de sociale zekerheid evenals de fiscale 
ontvangsten beïnvloeden. Zij wordt eveneens verklaard door de achterstand bij de 
inwerkingtreding van andere maatregelen. Rekening houdend met de nieuwe maatregelen, 
bedragen de provisionele kredieten voor de financiering van de thematische ministerraden 
thans 102,7 miljoen euro.  

Het Rekenhof wijst er overigens op dat de ministerraad op 30 maart 2018 een vermindering 
van 62,0 miljoen euro als besparingsmaatregel oplegde. Het stelt vast dat de algemene 
toelichting niet aangeeft op welke post van de provisie die besparing betrekking heeft. Uit 
de vergelijking van de tabellen in de algemene toelichting en in het verslag van het 
Monitoringcomité blijkt dat die besparing van toepassing is op de niet-uitgewerkte 
beslissingen van de thematische ministerraden105.  

Er werden eveneens kredieten ingeschreven om de overschrijding van de spilindex in 
september 2018 (91,2 miljoen euro)106 en de financiering van de tweede pensioenpijler ten 
voordele van de contractuelen van het openbaar ambt (32,1 miljoen euro) te ondervangen. 

 

101 Basisallocatie 06.90.10.01.00.01. 

102 In de algemene toelichting is op pagina 89 een overzichtstabel opgenomen. 

103  Dit bedrag houdt geen rekening met een deblokkering ingevoerd na begrotingsconclaaf voor "halt any decline". 

Het bedrag dat hiervoor effectief beschikbaar is in deze provisie bedraagt 94,4 miljoen euro. Zie Deel II – 

Hoofdstuk II, Sectie 16. 

104 Verslag van het Monitoringcomité van 14 maart 2018, p. 66. 

105 Volgens een nota van de beleidscel van de minister van Begroting, overgemaakt op 17 mei 2018, heeft deze 

besparing vooral betrekking op de enveloppe voor de armoedegrens (40 miljoen euro) en de 2de pensioenpijler 

voor de werknemer (19 miljoen euro).  

106 Het Monitoringcomité had een bedrag van 95,3 miljoen euro voorgesteld. De ministerraad van 30 maart 2018 

paste dit bedrag aan om rekening te houden met de bevriezing van de schommelingen van het inflatiepercentage 



Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting 2018 / 42 

 

 

 

 

Voor de overige posten van de algemene provisie (schadevergoedingen, nieuwe 
initiatieven, varia) zijn er geen significante wijzigingen107.  

Provisie bestemd voor de strijd tegen terrorisme en radicalisme  
De provisie voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme108 bleef ongewijzigd 
(326,9 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 331,1 miljoen euro aan 
vereffeningskredieten). Voor de verdeling van die provisie over de FOD’s verwijst het 
Rekenhof naar zijn commentaren bij de initiële begroting109. 

Om de administratieve verwerking van de in het raam van die provisie ingediende dossiers 
te beperken, is in 2018 een nieuwe toekenningsprocedure van toepassing. In tegenstelling 
tot de huidige bestaat de nieuwe procedure erin op basis van goedgekeurde meerjarige 
vooruitzichten en via één koninklijk besluit alle in de provisie ingeschreven kredieten over 
te hevelen. Die kredieten zullen dan in SAP-Fedcom worden geblokkeerd. Zij zullen enkel 
worden vrijgegeven mits het bewijs dat de uitgaven verband houden met het voorwerp van 
de provisie. De administratieve en budgettaire controles van de Inspectie van Financiën en 
van de FOD BOSA blijven gehandhaafd.  

Het Rekenhof merkt op dat deze kredieten effectief bij het koninklijk besluit van 9 mei 
2018 werden getransfereerd. Vanaf volgende jaar, zullen deze middelen voor het grootste 
deel rechtstreeks ingeschreven worden in de algemene uitgavenbegroting van de 
desbetreffende departementen. 

3 Financiering van de deelstaatentiteiten 

Het aangepast ontwerp raamt de in 2018 aan de deelstaatentiteiten overgedragen middelen 
op 53.896,8 miljoen euro110, tegenover 53.707,6 miljoen euro in de initiële begroting. Dit is 
voornamelijk het gevolg van het feit dat de macro-economische parameters, in het 
bijzonder het groeipercentage van het bbp en de consumptieprijsindex, gunstiger 
evolueren dan voorzien.  

In overeenstemming met de bijzondere financieringswet werden die bedragen bepaald met 
toepassing van niet-recurrente technische correcties die voortvloeien uit de definitieve 
vastlegging van sommige basisbedragen. 

                                                                                                                                                               

op de werkings- en investeringskredieten van de algemene uitgavenbegroting en in de ION (cf. Deel I, Punt 2, van 

dit verslag). De kredieten bij de departementen en de ION werden verminderd met 15,8 miljoen euro en de 

provisie met 4,2 miljoen euro.  

107 Van de aanvankelijk ingeschreven bedragen werd 19,5 miljoen euro rechtstreeks voor het Myrrha-project in 

sectie 32 van de algemene uitgavenbegroting ingeschreven.  

108 Basisallocatie 06.90.10.01.00.10. 

109 Parl. St. Kamer DOC 54 /2689, p. 66 (NL) en p. 71 (FR). In de ministerraad van 30 maart 2018 werden overigens 

kredieten uit de provisie vrijgemaakt voor de aanwerving van 400 aspirant-politieagenten in 2018 binnen de 

beschikbare enveloppe.  

110 Met uitzondering van gewestelijke belastingen en middelen toegekend in het raam van de 

klimaatresponsabilisering. Dit bedrag houdt rekening met de impact van de herziening van de macro-

economische parameters van 2017 op de bedragen die vorig jaar verschuldigd waren. De herziening betreft een 

bedrag van 36,3 miljoen euro dat het voorwerp heeft uitgemaakt van een one-off-correctie bij de bepaling van het 

structureel saldo van het jaar 2018. 
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De belangrijkste correctie111 is het gevolg van de definitieve vaststelling van de 
autonomiefactor in het koninklijk besluit van 19 december 2017112. De autonomiefactor ligt 
lager dan het voorlopige percentage in de bijzondere financieringswet. De gewesten zijn 
hierdoor aan de federale Staat in 2018 1.461,5 miljoen euro verschuldigd. 

In overeenstemming met de ESR-regels heeft de federale overheid met dat bedrag rekening 
gehouden bij het bepalen van zijn vorderingensaldo. Gezien de one-off aard ervan, werd het 
niettemin geneutraliseerd voor de bepaling van het structureel saldo. 

De bijzondere financieringswet voorziet eveneens in de stapsgewijze terugbetaling door de 
gewesten van de te veel ontvangen sommen à rato van 2% van de aan de gewesten 
toegewezen PB-ontvangsten. De Staat houdt in 2018 een totaal bedrag in van 125,0 miljoen 
euro113. In zijn op 24 december 2017 gepubliceerd advies was het INR van oordeel dat die 
inhoudingen het structureel saldo van de betrokken overheden niet mochten beïnvloeden. 
Die moeten dus voortaan bij het bepalen van het saldo van elke entiteit worden 
geneutraliseerd. 

4 Ontbrekende en onvolledige begrotingsdocumenten 

Volgens de algemene toelichting wijzigt het initiële ESR-saldo van het Internationaal 
Perscentrum (IPC) en van de Nationale Kas voor Rampenschade, administratieve diensten 
met boekhoudkundige autonomie (ADBA), als gevolg van een begrotingsaanpassing114. Het 
Rekenhof stelt vast dat de aangepaste begrotingen van het IPC en van de Nationale Kas 
voor Rampenschade niet ter goedkeuring zijn voorgelegd. 

Overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 31 juli 2017115 moeten de 
begrotingen van de ADBA vergezeld zijn van een verantwoording van de 
begrotingsartikelen. Het Rekenhof merkt op dat van de 19 voorgelegde aangepaste 
begrotingen van de ADBA slechts in 6 gevallen116 een verantwoording in de parlementaire 
stukken is opgenomen.  

 

111 Er werden nog beperkte correcties uitgevoerd met betrekking tot de dotatie voor ouderenzorg en de dotatie voor 

gezondheidszorgen en hulp aan personen. Er werd ook een nieuwe dotatie ingeschreven in sectie 01, afdeling 37, 

van het aangepast begrotingsontwerp. Die volgt uit de inwerkingstelling van artikel 60ter van de wet tot 

hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap van 31 december 1983. Volgens dat artikel wordt 

jaarlijks een bedrag toegewezen aan de Duitstalige Gemeenschap dat overeenstemt met de vergoeding die een 

senator ontvangt die wordt aangewezen door het Waals Parlement. De inschrijving van deze nieuwe dotatie 

houdt rekening met een inhaaleffect voor de jaren 2014 tot 2017. 

112 Koninklijk besluit tot bepaling van de autonomiefactor beoogd in artikel 5/2, §1, lid 3 en lid 4, van de bijzondere 

wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. 

113 Het tempo van de inhoudingen verschilt van gewest tot gewest, naargelang de omvang van de hun toegewezen 

PB. Zo hebben het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer PB-middelen dan het Vlaams 

Gewest door het overgangsmechanisme en het mechanisme van nationale solidariteit.  

114  Algemene toelichting, p. 97-98. 

115 Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, §2, tweede lid, 78, eerste lid, 80, tweede lid, 

86, eerste lid, 87, §2/1, 89, eerste lid, en 96, eerste lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de 

begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. 

116 Koninklijke Munt van België; ADBA belast met het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister; 

ADBA belast met het beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor Belgen in het buitenland en 
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HOOFDSTUK II 

Secties van de algemene 
uitgavenbegroting 
Sectie 02 – FOD Kanselarij van de Eerste Minister 

1 Subsidie aan de Regie der Gebouwen 

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister verleent aan de Regie der Gebouwen een 
subsidie van 2,5 miljoen euro die de uitgaven moet dekken voor investeringen, 
buitengewoon onderhoud en andere uitgaven in de door de Regie beheerde gebouwen die 
worden bezet door internationale organisaties. De Kanselarij classificeert de subsidie in 
haar begroting als een inkomensoverdracht (ESR-code 4)117.  

Het Rekenhof wijst erop dat de Regie een deel van deze subsidie aanwendt voor 
investeringsuitgaven. Het meent daarom dat de Kanselarij dat deel van de toelage in haar 
begroting best opneemt als een kapitaaloverdracht118 (ESR-code 6). 

2 Heropbouw van het Shape-dorp 

De ministerraad van 19 januari 2018 ging akkoord met de gunning van de 
overheidsopdracht voor de wederopbouw van het Shape-dorp. De kostprijs van de werken, 
die volgens de planning tussen april 2018 en februari 2026 zouden worden uitgevoerd, 
bedraagt 136,5 miljoen euro119. Het Rekenhof merkt op dat, niettegenstaande de budgettaire 
impact van het project, de verantwoording bij de aangepaste algemene uitgavenbegroting 
2018 hieromtrent weinig informatie bevat120. Zo ontbreekt een meerjarenraming van de 
bedragen die tijdens de volgende begrotingsjaren in uitvoering van de vastgelegde 
verbintenis zullen worden vereffend.  

  

                                                                                                                                                               

legalisaties; Nationale Veiligheidsoverheid; ADBA belast met het beheer van het Centrum voor Internationale 

Conferenties Egmont II-Egmontpaleis; Fedorest. 

117 Op 2 december 2016 besliste de regering de kredieten m.b.t. de projecten waarvoor de federale overheid optreedt 

als "host nation" voor internationale organisaties te hergroeperen bij de FOD Kanselarij. Door deze beslissing werd 

in de initiële begroting 2018 de dotatie (kapitaaloverdracht) Europese instellingen van 1,7 miljoen euro vanuit de 

begroting van de Regie der Gebouwen (basisallocatie 19.55.24.61.41.04) overgeheveld naar de FOD Kanselarij 

(basisallocatie 02.36.10.72.00.04 – bouwkosten Europese scholen). Tijdens het begrotingsconclaaf van maart 2018 

hevelde de regering bijkomend een onderhoudsdotatie van 0,8 miljoen euro over van de Regie (basisallocatie 

19.55.22.41.40.03) naar de FOD Kanselarij. De FOD Kanselarij groepeerde deze investerings- en 

onderhoudssubsidie in de aangepaste begroting 2018 in een nieuwe basisallocatie 02.36.10.45.40.01. 

118 Zie tevens Deel III, Hoofdstuk II, Sectie 19 – Regie der Gebouwen. 

119 Basisallocaties 02.36.10.72.00.03 en 02.36.10.12.11.01. 

120 Parl. St. Kamer, 27 april 2018, DOC 54 3037/001, Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene 

uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, Deel I, p. 55. 



Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting 2018 / 45 

 

 

 

 

Sectie 12 – FOD Justitie 

1 Algemene toestand van de kredieten 

In het voorliggend aangepast ontwerp bedragen de vastleggingskredieten 1.804,3 miljoen 
euro en de vereffeningskredieten 1.854,9 miljoen euro. Dit is een vermindering met 
respectievelijk 52,7 miljoen euro en 1,7 miljoen euro tegenover de initiële begroting. De 
meest significante wijzigingen worden hieronder onderzocht.  

Bovendien heeft de ministerraad van 30 maart laatstleden de minister van Justitie 
gemachtigd om de aanwervingsprocedure op te starten voor de ‘één op één'-vervanging van 
de magistraten en het gerechtelijk personeel. Om die doelstelling te halen, zal de geplande 
besparing op de personeelsenveloppe 2019 met 9,7 miljoen euro worden verminderd. Dat 
bedrag werd door het departement geraamd. Het moet toelaten 130 magistraten en 215 
nieuwe gerechtelijke personeelsleden aan te werven en 188 gerechtelijke personeelsleden te 
bevorderen. Na toepassing van de SEPP-monitoring121 werden tussen 17 juli 2017 en 
31 januari 2018 zeven oproepen tot kandidaten voor vacante betrekkingen122 voor dat 
personeel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.  

2 Programma 12.56.11 – Juridische tweedelijnsbijstand 

Het koninklijk besluit van 20 december 1999123 bepaalt dat advocaten die met de juridische 
tweedelijnsbijstand belast zijn, worden vergoed volgens een puntensysteem gekoppeld aan 
hun prestaties. Het legt eveneens de nadere regels vast voor de berekening van de subsidie 
ter financiering van de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische 
bijstand. 

Na interne controle van de twee ordes van de balies en op basis van hun voorstellen, legt de 
minister van Justitie op het einde van het gerechtelijk jaar de waarde van het punt en het 
bedrag van voormelde subsidies vast.  

Op budgettair vlak gebeurt de vastlegging normaal in de loop van het jaar waarin het 
gerechtelijk jaar eindigt, de vereffening in de loop van het daaropvolgende jaar. Het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers dat het jaar waarnaar het gerechtelijk jaar wordt 
vernoemd, op 1 september begint en op 30 juni van het daaropvolgende jaar eindigt.  

Tot nu toe werd de waarde van het punt berekend binnen een gesloten 
begrotingsenveloppe. De regering wil de waarde van het punt in de toekomst optrekken 
door het toekennen van nieuwe begrotingskredieten. Daartoe wordt een ontwerp van 
koninklijk besluit voorbereid om het koninklijk besluit van 20 december 1999 te wijzigen124. 
Dat ontwerp wil het mogelijk maken de waarde van het punt van een gerechtelijk jaar te 
bepalen op basis van de middelen (zowel de limitatieve kredieten als de variabele kredieten 

 

121 SEPP is de standaard voor een elektronisch personeelsplan die de FOD P&O heeft ontwikkeld om het uitwerken 

van de personeelsplannen te vergemakkelijken en de monitoring van de personeelskosten te verbeteren. 

122 De vacatures van de rechterlijke orde worden vóór publicatie aan de Inspectie van Financiën voorgelegd om na te 

gaan of ze door de kredietenenveloppe kunnen worden gefinancierd in t en t+1.  

123 Koninklijk besluit van 20 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de vergoeding die aan 

advocaten wordt toegekend in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en inzake de subsidie voor de 

kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand.  

124 Meer bepaald artikel 2, 3°. 
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van het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand) die beschikbaar zijn in de loop van het 
jaar dat volgt op het einde van het betrokken gerechtelijk jaar. Het begrotingsfonds voor 
juridische tweedelijnsbijstand werd door de wet van 19 maart 2017 gecreëerd. Het zal de 
vastleggingen van uitgaven voor prestaties in verband met het gerechtelijk jaar 2017-2018 en 
die in 2019 vereffend moeten worden125, ten laste kunnen nemen.  

Het aangepaste ontwerp vermindert voor 2018 de limitatieve vastleggings- en 
vereffeningskredieten voor de vergoeding van de advocaten belast met de juridische 
tweedelijnsbijstand respectievelijk met 48,9 miljoen euro en 2,07 miljoen euro. Ook 
vermindert het de vastleggingskredieten voor de bureaus met 4,3 miljoen euro en de 
vereffeningskredieten met 168.000 euro. Zo bedraagt het totaal aan limitatieve 
vastleggingskredieten 49,4 miljoen euro en het totaal aan limitatieve vereffeningskredieten 
100,3 miljoen euro. De vereffeningkredieten zijn bestemd voor de betaling van de prestaties 
van het gerechtelijk jaar 2016-2017. De vastleggingskredieten zijn bestemd voor de 
prestaties van het jaar 2017-2018. 

De globale vermindering van de kredieten is het resultaat van zowel stijgende als dalende 
bewegingen. Volgens de verantwoordingen en de notificaties van de ministerraad van 
30 maart laatstleden zijn die verminderingen inzonderheid aan vier factoren toe te 
schrijven.  

Er werd met de volgende stijgingen rekening gehouden:  

 16,5 miljoen euro als gevolg van de beslissing van de ministerraad van 30 maart 2018126, 
namelijk 15,3 miljoen euro voor de vergoeding van de advocaten en 1,24 miljoen euro 
voor de kosten van de bureaus voor juridische bijstand. Deze ministerraad besliste om 
het punt in het raam van juridische bijstand tot minimum 75 euro op te waarderen; 

 een volume-effect van 1,94 miljoen euro127. Dat volume-effect maakt het mogelijk 
hetzelfde kredietniveau als in het begrotingsjaar 2017 aan te houden128. 

Twee technische correcties verklaren de daling:  

 het bedrag voor de financiering van het btw-tarief van 21% op de prestaties van de 
advocaten heeft geen betrekking op de prestaties van het gerechtelijk jaar 2016-2017129. 
Het kan niet worden gebruikt om de waarde van het punt te verhogen. Om deze reden 
werd het krediet met 20,7 miljoen euro verminderd130. Deze belasting zal pas op 1 juli 
2018 in werking treden 131; 

 

125 Cf. Parl. St. Kamer, DOC 54 2689/003, Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van 

staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018, p. 73. 

126 Cf. de notificaties van de ministerraad van 30 maart 2018, p. 49. 

127 1,79 miljoen euro voor de vergoedingen en 145.458 euro voor de kosten van de bureaus. 

128 De stijging van de waarde van de punten 2015-2016 werd immers gedeeltelijk gefinancierd via een herverdeling 

(1,83 miljoen euro) van de vereffeningskredieten 2017. 

129 Cf. Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 

2018, p. 79. 

130 19,1 miljoen euro voor de vergoedingen en 1,55 miljoen euro voor de kosten van de bureaus. 

131 Bron: intranet van de FOD Justitie. 
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 de aanzienlijke vermindering van de vastleggingskredieten (-51 miljoen euro). Volgens 
de verantwoordingen is deze vermindering het gevolg van de wijzigingen in het 
koninklijk besluit van 20 december 1999132. Dit wordt echter niet verder in de 
verantwoording toegelicht.  

Het Rekenhof is van oordeel dat de verantwoordingen ontoereikend zijn, vooral wat de 
aanzienlijke vermindering van de vastleggingskredieten betreft. Die laten niet toe er zich 
van te vergewissen of de in 2018 ingeschreven kredieten beantwoorden aan het voornemen 
van de regering om de waarde van het punt op te waarderen tot minimum 75 euro. Uit de 
informatie van de administratie daarover blijkt dat er een historische achterstand is en dat 
de vastlegging over twee jaren wordt gespreid133, zonder dat een duidelijke koppeling wordt 
gemaakt met de evolutie van de vastleggingskredieten.  

  

 

132 Door het koninklijk besluit van 21 juli 2016. 

133 Een deel van de uitgaven van het gerechtelijk jaar 2015-2016 en van het gerechtelijk jaar 2016-2017 werd 

vastgelegd in 2017, terwijl de uitgaven van het jaar 2016-2017 krachtens de huidige regelgeving volledig hadden 

moeten worden vastgelegd in 2017.  
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Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken 

1 Algemene opmerkingen over de begroting van de FOD  

De kredieten ingeschreven in sectie 13 in de aangepaste begroting 2018 stijgen in 
vergelijking met de initiële begroting met 31,9 miljoen euro aan vastleggingszijde en dalen 
met 5,6 miljoen euro aan vereffeningszijde. De vastleggingskredieten evolueren van 1.450,5 
miljoen euro naar 1.482,4 miljoen euro en de vereffeningskredieten van 1.486,1 miljoen euro 
naar 1.480,5 miljoen euro. 

Die evolutie is voornamelijk het gevolg van de wijziging van de kredieten bestemd voor het 
federaal Europees fonds voor asiel en migratie (AMF) en de interne veiligheid (ISF)134. 
Tegenover de initiële begroting 2018 stijgen de vastleggingskredieten met 22 miljoen euro 
en dalen de vereffeningskredieten met 15,6 miljoen euro. 

De kredieten die zijn ingeschreven voor de dotatie aan het Federaal agentschap voor de 
opvang van asielzoekers (Fedasil)135 stijgen eveneens, namelijk met 7,98 miljoen euro. Ook 
de kredieten voor de geplande financiering van de Brusselse gemeenten en instellingen136 
nemen met 1,65 miljoen euro toe.  

2 Dotatie Fedasil 

Bij de initiële begroting 2018 voor sectie 13 was een krediet van 253,71 miljoen euro 
ingeschreven als dotatie voor Fedasil137. Dat krediet lag 6,16 miljoen euro lager dan het 
krediet in de aangepaste begroting 2017.  

Als men ook rekening houdt met de bijkomende middelen (137,7 miljoen euro) die Fedasil 
in 2017 vanuit de provisie "asiel en migratie" ontving, bedraagt de daling van de toegekende 
kredieten 2018 143,9 miljoen euro. 

Het afbouwplan dat de regering op 30 maart 2018 goedkeurde138, moet leiden tot een 
structurele daling van de opvangcapaciteit. Omdat er minder asielzoekers zijn, zou op die 
manier het aantal plaatsen evolueren van 23.815 naar 17.361 tegen 31 december 2018 en naar 
16.629 in de loop van 2019. 

De regering besliste het aantal collectieve plaatsen met 2.854 te verminderen door de 
negen asielcentra te sluiten die tijdens de asielcrisis open bleven en door in de loop van de 
tweede helft van 2018 het aantal individuele plaatsen progressief met 3.600 af te bouwen. 

Er is een maandelijkse evaluatie gepland. Op grond van de behoeften zullen in juni 2018 de 
aan Fedasil toegekende kredieten eventueel worden herzien. 

Hoewel dat hervormingsproject geen rechtstreekse impact heeft op de dotatie aan Fedasil, 
werd er niettemin een bedrag van nagenoeg 8 miljoen euro toegevoegd. In het raam van de 

 

134 Organisatieafdeling 13.71. 

135 Basisallocatie 13.40.42.41.40.44. 

136 Programma 13.40.4. 

137 Basisallocatie 40.42.41.40.44. 

138 Beslissingen van de ministerraad van 30 maart 2018, notificaties begrotingscontrole 2018, p. 5 en 6. 
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financiering van de renovatiewerken in het aanmeldcentrum van Neder-over-Heembeek 
verminderde de dotatie van Fedasil in de initiële begroting 2018 immers met 10 miljoen 
euro. Ter compensatie verhoogde de dotatie aan de Regie der Gebouwen met hetzelfde 
bedrag. Vermits de Regie in 2018 die 10 miljoen euro wellicht niet volledig zal aanwenden, 
is het saldo van 7,9 miljoen opnieuw bij de dotatie aan Fedasil gevoegd. De dotatie aan de 
Regie vermindert met hetzelfde bedrag.  

In de aangepaste middelenbegroting is overigens 8,8 miljoen euro ingeschreven als 
terugbetaling van Fedasil139. Bij de storting van de tweede schijf van de provisie "asiel en 
migratie", preciseerde de minister van Begroting140 immers dat Fedasil bij de afsluiting van 
de rekeningen 2017 een eventueel saldo aan de Schatkist moest terugstorten.  

3 Organisatieafdeling 71: Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMF) 
en Interne Veiligheid (ISF) 

De kredieten in deze organisatieafdeling zijn bestemd voor het uitvoeren van het 
programma voor de herplaatsing en de hervestiging van vluchtelingen zoals voorzien in de 
besluiten 2015/1523 en 2015/1601 van de Europese Raad. België ontvangt hiervoor subsidies 
van de Europese Commissie. Die worden gestort in het organieke fonds: Federaal Europees 
Fonds AMF en ISF – Programmatie 2014-2020. De FOD Binnenlandse Zaken is aangeduid 
als verantwoordelijke voor het goede beheer van deze subsidies in het kader van de 
activiteiten van het Fonds.  

In de initiële begroting 2018 bedroegen de vastleggingskredieten 23,9 miljoen euro en de 
vereffeningskredieten 60,6 miljoen euro.  

De aangepaste begroting 2018 voorziet in een stijging van de vastleggingskredieten met 22 
miljoen euro om enerzijds de projecten af te ronden die in 2017 niet konden worden 
gerealiseerd en anderzijds een nieuw "resettlement" programma 2018 te implementeren. 
Dat programma zal in 2018, 2019 en 2020 worden vereffend. De vastleggingskredieten 
worden bijgevolg opgetrokken naar 45,9 miljoen euro.  

De vereffeningskredieten dalen met 15,6 miljoen euro tot 45 miljoen euro.  

Om de liquiditeitsproblemen van het fonds door de laattijdige storting van de Europese 
subsidies te ondervangen, had artikel 2.13.7 van de initiële algemene uitgavenbegroting 
2018 de vastleggingsmachtiging op 23,9 miljoen euro en de debetpositie voor de 
vereffeningen op 13,7 miljoen euro vastgelegd. Deze aanpassing141 verhoogt deze bedragen 
naar respectievelijk 45,9 miljoen euro en 20 miljoen euro. Deze begrotingsruiter laat de 
federale overheid toe de uitgaven van de Europese Commissie te prefinancieren. 

De effectief in 2018 geïnde ontvangsten van de Europese Commissie zouden 30,6 miljoen 
euro moeten bedragen. De aangepaste middelenbegroting vermeldt echter een hoger 
bedrag (45,9 miljoen euro)142. Het verschil (15,3 miljoen euro) vertegenwoordigt de 

 

139 Titel I, Sectie II, Hoofdstuk 13, artikel 46.40.01. 

140 Brief van 8 december 2017 aan de bevoegde staatssecretaris. 

141 Artikel 2.13.1. 

142 Titel I, Sectie II, Hoofdstuk 13, artikel 39.10.06 - Ontvangen subsidies vanuit de Europese Commissie of door 

derden ontvangen financiering voor het uitvoeren van projecten in het kader van het Federaal Europees Fonds 
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prefinanciering van uitgaven door de FOD en dat als "negatieve ontvangsten"143 op twee 
andere artikelen is ingeschreven. Volgens de FOD BOSA moet dit de prefinanciering door 
de Belgische Staat van de desbetreffende uitgaven in ESR-termen144 neutraliseren.  

  

                                                                                                                                                               

voor Asiel en Migratie en Interne Veiligheid (ontvangsten toegewezen aan het programma 13-71-1) voor 45,2 

miljoen euro en artikel 39.10.07 – Ontvangen andere subsidies vanuit de Europese Commissie of door derden 

ontvangen financiering voor de rechtstreekse financiering van projecten in de Europese lidstaten (ontvangsten 

toegewezen aan het programma 13-71-19) – Inkomensoverdrachten voor uitgaven ESR code 1-4, ten belope van 

0,7 miljoen euro.  

143 Titel II, Sectie II, Hoofdstuk 13, artikel 84.17.06 - Europese subsidies en andere derdengelden ontvangen in het 

kader van het Federaal Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMF) en Interne Veiligheid (ISF) (ontvangsten 

toegewezen aan het programma 13-71-01) – Prefinanciering door de FOD (ontvangsten EU uitgaven), ten belope 

van -14,7 miljoen euro en artikel 84.17.07 – Ontvangen andere subsidies vanuit de Europese Commissie of door 

derden ontvangen financiering voor de rechtstreekse financiering van projecten in de Europese lidstaten 

(ontvangsten toegewezen aan het programma 13-71-19) – Prefinanciering door FOD Binnenlandse Zaken 

(ontvangsten EU uitgaven), ten belope van -0,6 miljoen euro.  

144 De "Manual on Government Deficit and Debt" van de Europese Unie preciseert op de bladzijden 133 tot 148 dat de 

uitgaven van de lidstaten die door Europese subsidies worden gefinancierd, in ESR-termen moeten worden 

geneutraliseerd door gelijkwaardige ontvangsten, om te zorgen dat de ontvangsten steeds gelijk zijn aan de 

uitgaven in ESR-termen. Het verschil tussen het bedrag van de verwachte ontvangsten en dat van de beoogde 

uitgaven moet echter worden aangerekend op specifieke rekeningen. 
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Sectie 16 – Ministerie van Landsverdediging 

1 Algemeen 

De vastleggingskredieten bedragen 12.078 miljoen euro en stijgen met 37,2 miljoen euro 
tegenover de initiële begroting 2018 (12.040,8 miljoen euro). De stijging is voornamelijk het 
gevolg van het doorschuiven van de vastlegging voor de aankoop van 199 Light Troop 
Transport Vehicles (LTTV) van 2017 naar 2018. 

Voor de uitvoering van de investeringen voorzien in de Strategische visie voor Defensie van 
29 juni 2016, inclusief de dringende investeringen op korte termijn, stijgen de beschikbare 
vastleggingskredieten in de aangepaste begroting 2018 (9.774,4 miljoen euro) met 55,8 
miljoen euro tegenover de initiële (9.718,6 miljoen euro). 

De vereffeningskredieten bedragen 2.515,2 miljoen euro, een daling met 3,8 miljoen euro in 
vergelijking met de initiële begroting 2018 (2.519 miljoen euro). De daling is hoofdzakelijk 
toe te schrijven aan een verschuiving van vereffeningsmiddelen in de programma’s "finale 
upgrades F-16-commonality & interoperability consolidation program", "finale upgrade F-16-
weapons and sensors" en "individual equipment" van 2018 naar 2019. 

2 Stabilisatie van de defensie-uitgaven 

De NAVO-top van Wales (4-5 september 2014) besliste dat lidstaten die geen 2% van hun 
bbp aan defensie spenderen, verdere afbouw moeten stoppen ("Halt any decline in defence 
expenditure") en het komende decennium richting de NAVO-norm van 2% moeten 
evolueren. 

Met de Strategische visie wil de regering de negatieve budgettaire tendens voor het 
departement omkeren door alvast tijdens de resterende termijn van de legislatuur de 
defensie-uitgaven te stabiliseren op het niveau van 2016 (0,922% bbp). 

Op basis van de OESO-prognose van november 2017 over het bbp 2018 (455.921 miljoen 
euro), moet de defensie-inspanning in 2018 bijgevolg minstens 4.203,4 miljoen euro 
bedragen. 

In de initiële begroting 2018 bedraagt het defensiebudget145 2.521,4 miljoen euro aan 
vereffeningskredieten. Daarnaast komen ook de rust- en overlevingspensioenen van oud 
militairen (1.456,2 miljoen euro in 2018) en een aantal defensiegerelateerde uitgaven van 
andere departementen146 (100,3 miljoen euro in 2018) in aanmerking als externe defensie-
inspanning. 

Om het beoogde percentage van 0,922% bbp te behalen, was er bij de aanvang van de 
begrotingscontrole een tekort van 125,5 miljoen euro. 

 

145 Sectie 16 en sectie 01-dotaties (programma 6 - activiteit 3). 

146 Bv. het zetelbeleid met de kredieten voor SHAPE in Casteau (FOD Kanselarij), de NAVO-trustfondsen (FOD 

Buitenlandse Zaken), het onderzoeksschip Belgica (POD Wetenschapsbeleid). 



Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting 2018 / 52 

 

 

 

 

Het begrotingsconclaaf van maart 2018 besliste het deficit weg te werken door bijkomende 
kredieten aan Defensie toe te kennen147: 

 16 miljoen euro voor operatie Vigilant Guardian (OVG)148. Dit bedrag is in de 
interdepartementale provisie voorbehouden voor Defensie; 

 9 miljoen euro voor de bijdragen aan de verschillende NAVO-trustfondsen en aan het 
"G5 Sahel Joint Military Force Trust Fund". Dit bedrag is eveneens gereserveerd in de 
interdepartementale provisie; 

 88,5 miljoen euro voor de betaling van voorschotten voor de in 2018 vastgelegde 
investeringsdossiers, zoals opgenomen als bijlage in de militaire programmatiewet149 
(reservatie in de interdepartementale provisie). Deze kredietverhoging is wel ESR-
neutraal (infra, punt 3); 

 12 miljoen euro voor een plafondverhoging van het organiek fonds 16.4150 voor de 
aankoop van vastgoed op de militaire site in Neder-over-Heembeek door de Regie der 
Gebouwen. Defensie zal dit krediet aanwenden om infrastructuurwerken in de 
kwartieren te financieren. Deze plafondverhoging is echter niet opgenomen in het 
huidig begrotingsontwerp. Defensie zal hiervoor in de komende periode een 
afzonderlijk dossier indienen bij de minister van Begroting. 

Daarnaast annuleerde de regering tijdens het begrotingsconclaaf de voor Defensie 
opgelegde blokkering van 22,8 miljoen euro151. Bijkomend kende zij aan Defensie een 
investeringskrediet van 5,9 miljoen euro toe als compensatie voor het neutraliseren of het 
niet integraal aanrekenen van indexaties (infra, punt 3). Deze bedragen zijn niet 
opgenomen in het tekort van 125,5 miljoen euro, maar dragen wel bij tot het behalen van 
het beoogde percentage van 0,922% van het bbp. 

De opname van de investeringsmiddelen in de interdepartementale provisie toont aan dat 
deze uitgaven, in het bijzonder de kredieten voor de voorschotbetalingen (88,5 miljoen 
euro), onzeker zijn en de bedragen nog niet vaststaan. Daardoor kan de stabilisatie van de 
defensie-uitgaven op het niveau van 2016 mogelijk in het gedrang komen. 

In bijkomende orde merkt het Rekenhof op dat de militaire programmatiewet moet 
worden aangepast. Volgens de (oorspronkelijke) investeringsplanning van de Strategische 
visie is pas vanaf 2020 voorzien in de vereffeningen (artikel 3). 

3 Interdepartementale provisie 

In de interdepartementale provisie zijn ten behoeve van Defensie voor 94,4 miljoen euro 
aan investeringskredieten gereserveerd. Deze bestaan uit:  

 

147 Algemene toelichting, p. 83. 

148 In de initiële begroting 2018 was voor OVG al 18 miljoen euro voorzien in de provisie terrorisme en radicalisme. 

149 Wet van 23 mei 2017 houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030. 

150 Fonds voor wedergebruik van ontvangsten voortvloeiend uit prestaties voor derden, uit de vervreemding van 

overtollig geworden materiaal, waren en munitie en uit de vervreemding van onroerende goederen die deel 

uitmaken van het aan het beheer van de minister van Defensie toevertrouwde patrimonium. 

151 In het kader van de begrotingsbehoedzaamheid legde de regering bij de initiële begroting 2018 aan de FOD’s en 

POD’s een administratieve blokkering van de kredieten op. 
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 88,5 miljoen euro voor voorschotbetalingen in het kader van de strategische 
investeringen van Defensie (supra, punt 2); 

 2,5 miljoen euro aan bijkomende kredieten door het gedeeltelijk wegvallen van de 
gereserveerde provisie voor loonindexering. Defensie raamt immers slechts de helft van 
het voor haar voorziene bedrag (5 miljoen euro) te moeten aanspreken; 

 3,4 miljoen euro aan bijkomende kredieten als compensatie voor de neutralisatie van 
een indexatie. Volgens de omzendbrief ter voorbereiding van de begrotingscontrole 
2018 mochten de werkings- en investeringskredieten met 0,4% stijgen. Voor Defensie 
kwam dit neer op een volumeverhoging van 3,4 miljoen euro aan 
vereffeningskredieten. Het begrotingsconclaaf neutraliseerde deze indexatie voor alle 
departementen, maar reserveerde tegelijkertijd 3,4 miljoen euro aan bijkomende 
investeringsmiddelen voor Defensie. 

De regering besliste tijdens het begrotingsconclaaf dat deze bijkomende 
investeringskredieten ESR-neutraal moesten zijn. Het vorderingensaldo 2018 verbetert 
hierdoor met 94,4 miljoen euro. De aankoop van militair materieel wordt immers volgens 
ESR pas bij de levering in het vorderingensaldo opgenomen. Deze ESR-correctie van 94,4 
miljoen euro komt boven de al voorziene ESR-correctie van 169,4 miljoen euro152. 

Het Rekenhof herinnert er aan dat de vorderingensaldi in de komende jaren een negatieve 
impact van 263,8 miljoen euro153 zullen ondergaan bij de levering van het materieel. 

  

 

152 Algemene toelichting, p 26 en Deel I – Punt 4 van dit rapport. 

153 263,8 miljoen euro = 94,4 miljoen euro + 169,4 miljoen euro. 
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Sectie 18 – FOD Financiën 

1 Algemeen overzicht 

De vereffeningskredieten ingeschreven bij sectie 18 stijgen met 72,9 miljoen euro tegenover 
de initiële begroting 2018 en bedragen uiteindelijk 2.029,6 miljoen euro154.  

De invoering van een nieuwe basisallocatie155 verklaart voornamelijk deze toename (50,2 
miljoen euro). Die heeft als doel de voorschotten te regulariseren die tot eind 2017 zijn 
toegestaan door de kantoren van de Patrimoniumdiensten, van de Niet-fiscale Invordering 
en van de Douane en Accijnzen. Het gaat om uitgaven die de kantoren daadwerkelijk 
hebben uitgevoerd via hun respectieve financiële rekeningen. Zij hebben betrekking op 
betalingen aan gerechtsdeurwaarders voor het betekenen van dagvaardingen, voor kosten 
gemaakt in het raam van aan de staat toegevallen nalatenschappen, opslagkosten of kosten 
in verband met fraudebestrijding (douane), enz... 

Deze uitgaven werden in die periode geboekt als minderontvangsten en gevalideerd aan de 
hand van de geldende controleprocedure. De nieuwe basisallocatie beoogt de regularisatie 
van het uitstaand bedrag van die voorschotten te neutraliseren in ESR-termen. Het betreft 
een niet-recurrente regularisatieverrichting. Voortaan zal immers geen enkel voorschot 
meer door deze diensten worden toegekend. 

De dotatie aan Fedorest156 is op recurrente wijze verminderd met 4,0 miljoen euro. Het 
beperktere gebruik van de kredieten de voorbije jaren en het beschikbare saldo van de 
instelling verklaren deze vermindering. Om dit saldo te verkleinen, werd bovendien 
uitzonderlijk 10 miljoen euro aan de middelenbegroting terug gestort157. 

Er wordt daarentegen een nieuwe dotatie158 van 3,4 miljoen euro ingeschreven ten gunste 
van de ADBA Koninklijke Munt van België. Met dit bedrag kunnen de kosten voor de 
productie en aankoop van munten worden gefinancierd, evenals de laboratoriumkosten159. 

2 Aanwerving van 141 douaniers  

Op 29 maart 2019 zal, na een overgangsperiode, de brexit reëel worden. Dit heeft onder 
andere tot gevolg dat er opnieuw een douanegrens met het Verenigd Koninkrijk komt. Dit 
land zal als een derde land worden beschouwd dat enkel nog toegang heeft tot de Europese 
markt aan de hand van tariefmuren. Gezien de aanzienlijke handelsrelaties tussen België en 

 

154 Een krediet van 159 miljoen euro, gespreid over alle kredieten van de sectie, is echter administratief geblokkeerd. 

De desbetreffende basisallocaties werden nog niet bepaald. 

155 Basisallocatie 18.40.03.03.20.01 – Regularisatie geoorloofde voorschotten. Dit krediet kan niet worden 

geblokkeerd, noch herverdeeld. 

156 Basisallocatie 18 40 04 41.30.30 - Dotatie aan de administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie 

Fedorest. 

157 Middelenbegroting, Titel I, Sectie II, Hoofdstuk 18, §6, artikel 46.30.02. Storting door de ADBA Fedorest. Zie ook 

het punt Niet-fiscale ontvangsten van Deel II, Hoofdstuk I van dit verslag. Het gaat om een neutrale verrichting met 

betrekking tot het geconsolideerde ESR-saldo van de federale overheid. Het ESR-saldo van Fedorest wordt met 

hetzelfde bedrag verlaagd (zie algemene toelichting, Parl. St. Kamer, DOC 54 3035/001, p. 99). 

158 Basisallocatie 18 40 07 41.30.31 - Dotatie ADBA Kon. Munt België. 

159 De laboratoriumactiviteit vormt een Europese verplichting om te garanderen dat de in België in omloop zijnde 

muntstukken doeltreffend worden gecontroleerd. 
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het Verenigd Koninkrijk zal het extracommunautaire goederenverkeer sterk toenemen160 
en zullen aan de grenzen controles moeten worden uitgevoerd. Om hieraan het hoofd te 
bieden, meent de administratie in 2018 en 2019 in totaal 386 douaniers (VTE) te moeten 
aanwerven.  

De ministerraad van 30 maart 2018 besliste voor 2018 in de aanwerving van 141 extra VTE 
voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen161. Hij kende echter geen 
enkel bijkomend krediet toe. De FOD Financiën zal die kosten compenseren op de andere 
beschikbare kredieten. Hetzelfde geldt voor de noodzakelijke kosten voor uitrusting en 
vorming. De door die compensaties getroffen programma's worden noch in de 
verantwoordingsstukken, noch in de notificaties nauwkeurig beschreven. 

  

 

160 Een door de regering opgemaakte raming schat dat de uitvoeraangiftes met 47% zullen toenemen en de 

invoeraangiftes met 14%. 

161 Een tweede golf betreft de aanwerving van 121 personeelsleden voor wie een indiensttreding is gepland in 

februari 2019. Een derde golf betreft de aanwerving van 124 personeelsleden, met een geplande indiensttreding in 

juni 2019. De ministerraad heeft die aanwervingen nog niet officieel goedgekeurd. 
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Sectie 19 – Regie der Gebouwen 

Deze sectie bevat de dotaties aan de Regie der Gebouwen voor het nakomen van de 
verplichtingen in het kader van de huisvesting van de diensten van de Staat, alsook van de 
internationale verplichtingen op het vlak van immobiliën162. Deze dotaties bestaan zowel 
uit inkomensoverdrachten ter financiering van de lopende uitgaven (ESR-code 4) als uit 
kapitaaloverdrachten ter financiering van de investeringsuitgaven (ESR-code 6). 

Het Rekenhof heeft de berekening en het gebruik van deze overdrachten nagegaan op basis 
van de eigen begroting van de Regie, waarvan de verantwoordingsnota opgenomen is in 
Deel 1163 en de begrotingstabel in Deel II164 van het huidig wetsontwerp. 

1 Kapitaaloverdrachten  

Vastgoedstrategie en operationeel meerjarenprogramma 
De Regie moet een meerjarenplan voor de vastgoedbehoeftes opmaken165. Dit 
meerjarenplan bestaat uit een gecoördineerde vastgoedstrategie, een tactisch masterplan 
en een operationeel plan dat de vastgoedoperaties voor de komende drie jaar vastlegt.  

Het Rekenhof herhaalt dat deze plannen ook bij de indiening van het huidig ontwerp nog 
niet zijn goedgekeurd166 zodat het niet kan nagaan of de geplande investeringsprojecten 
kaderen binnen een duidelijke vastgoedstrategie en of de kredieten volstaan voor de 
financiering van de reële investeringsbehoeften. 

Investeringsdotatie (basisallocatie 19.55.21.61.41.03) 
Met de investeringsdotatie financiert de Regie de investeringsprojecten van 2018 en van de 
voorgaande jaren. 

Door vertragingen bij de investeringsprojecten van het Masterplan III Gevangenissen167 en 
het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Neder-over-Heembeek168, daalt de 
investeringsdotatie tegenover de initiële begroting met 15,1 miljoen euro tot 86,7 miljoen 
euro. Omdat de projecten definitief zijn goedgekeurd door de ministerraad, zal de Regie 
bijgevolg de komende jaren in de nodige kredieten moeten voorzien. 

 

162 Wet van 1 april 1971 houdende oprichting van de Regie der Gebouwen, artikel 2, §1. 
163  Parl. St. Kamer, 27 april 2018, DOC 54 3037/001, Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene 

uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, Deel I, "Toelichting", Punt 2.4 "Departementale nota’s van de 
administratieve openbare instellingen", p. 221-265. 

164  Parl. St. Kamer, 27 april 2018, DOC 54 3037/002, Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene 

uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, Deel II, II. "Tabellen gevoegd bij de wet", punt 5.1 "Regie der 

Gebouwen", p. 821-828. 

165  Wet van 1 april 1971 houdende oprichting van de Regie der Gebouwen, artikel 5, §1. 

166 Zie ook Parl. St. Kamer, 17 november 2017, DOC 54 2689/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van 

staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018, p. 85, Parl. St. Kamer, 19 mei 2017, DOC 54 2411/002, Commentaar en 

opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017, p. 66 en Parl. St. 

Kamer, 5 december 2016, DOC 54 2108/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting 

voor het begrotingsjaar 2017, p. 84. 

167  Goedgekeurd door de ministerraad van 18 november 2016.  

168  Goedgekeurd door de ministerraad van 7 juli 2017. 
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Financiering van de restauratie van het nationaal patrimonium 
Sinds 2001 ontvangt de Regie voor de restauratiewerken aan het nationaal patrimonium 
een subsidie van de Nationale Loterij.  

Het is nog onduidelijk of de regering ook in 2018 een subsidie zal toekennen. Uit 
voorzichtigheidsoverwegingen rekent de Regie voor 2018 op een subsidie van 2,3 miljoen 
euro. Dit zal onvoldoende zijn om het encours van 4,8 miljoen euro te vereffenen. 
Bovendien is de subsidie onvoldoende om nieuwe werken vast te leggen en te gunnen. In 
het investeringsprogramma 2018 zijn nochtans 5,2 miljoen euro aan nieuwe 
restauratiewerken opgenomen. Mogelijk zal de Regie het encours en de nieuwe 
restauratiewerken moeten aanrekenen op andere investeringsartikelen. 

Bijkomend wijst het Rekenhof erop dat het deel van de subsidie dat de Regie aanwendt 
voor de restauratiewerken binnen haar eigen ontvangstenbegroting best opneemt als een 
kapitaaloverdracht i.p.v. een inkomensoverdracht (ESR-code 6 i.p.v. 4). Het betreft immers 
een overdracht voor uitgaven met een duurzaam karakter (investeringen). 

Zetelbeleid 
De ministerraad besliste op 2 december 2016 en 29 september 2017 de planning en het 
beheer van de kredieten en de projecten waarvoor de federale overheid optreedt als host 
nation voor de internationale organisaties, te hergroeperen bij de FOD Kanselarij van de 
Eerste Minister (hierna FOD Kanselarij). Hierdoor is bij de initiële begroting 2018 1,7 
miljoen euro aan investeringskredieten uit de dotatie Europese Instellingen169 overgeheveld 
naar de FOD Kanselarij. Bij het huidig ontwerp besliste de regering bijkomend 0,8 miljoen 
euro aan onderhoudskredieten170 over te hevelen naar deze FOD. 

Wel blijft de Regie de verbintenissen voor de investerings- en onderhoudswerken beheren. 
Om die verplichtingen te kunnen nakomen ontvangt de Regie vanaf 2018 een subsidie die is 
ingeschreven in de begroting van de FOD Kanselarij171. De Regie neemt deze subsidie in de 
eigen begroting op als een inkomensoverdracht (ESR-code 4). Volgens het Rekenhof moet 
de Regie het gedeelte van de subsidie dat ze aanwendt voor investeringsuitgaven echter 
best opnemen als een kapitaaloverdracht (ESR-code 6). 

2 Inkomensoverdrachten 

Huurdotatie (basisallocatie 19.55.22.41.40.01) 
Met de huurdotatie betaalt de Regie de huurgelden en de aanpassingswerken in gehuurde 
gebouwen. De huurdotatie bedraagt bij het huidig ontwerp 474,2 miljoen euro, een daling 
met 7,3 miljoen euro tegenover de initiële begroting172. 

 

169  Basisallocatie 19.55.24.61.41.04. 

170 Afkomstig van de onderhoudsdotatie aan de Regie (basisallocatie 19.55.22.41.40.03). 

171  De FOD Kanselarij neemt de subsidie op onder de basisallocatie 02.36.10.45.40.01. Zie tevens Deel III – 

Hoofdstuk 2 – Sectie 02 – FOD Kanselarij van de Eerste Minister. De Regie neemt op haar beurt de subsidie op in 

haar eigen begroting onder het ontvangstenartikel 46.70.00/002. 

172 Deze daling is toe te schrijven aan de neutralisatie van de inflatie voor 4,9 miljoen euro, een overheveling van 1,6 

miljoen euro naar de dotatie eigen werking (19.55.22.41.40.02) en de integratie van de sociale inspectie in het 

RIZIV waardoor die zelf haar huisvesting ten laste moet nemen (0,8 miljoen euro). 
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De Regie raamt de uitgaven op 549,5 miljoen euro, waarvan 482,7 miljoen euro aan 
huurgelden en 66,8 miljoen euro aan aanpassingswerken. Dit betekent dat de huurdotatie 
mogelijk zelfs te laag is om de huurgelden te betalen. 

De Regie zuivert het tekort van 75,3 miljoen euro aan met 60,3 miljoen euro aan 
opbrengsten uit de verkoop van vastgoed en met 15 miljoen euro aan eigen middelen173. Die 
laatste bestaan uit het gedeelte van de opbrengsten uit de verkoop van vastgoed dat ze in 
de loop van het begrotingsjaar niet aanwendt174 en met het gedeelte van de dotaties dat ze 
niet volledig aanwendt. Met het oog op de naleving van het principe van de 
begrotingsspecialiteit, moet de Regie de dotaties aanwenden voor de doeleinden waarvoor 
ze worden verstrekt175. Het Rekenhof wijst er in dit verband nog eens op dat het koninklijk 
besluit ontbreekt met de regels die Regie moet naleven om de dotaties aan te wenden176. 
Dat bemoeilijkt het budgettair beheer177. 

De aanpassingswerken die de Regie uitvoert in gehuurde gebouwen hebben een duurzaam 
karakter. De Regie rekent ze binnen de eigen begroting correct aan als investeringsuitgaven 
(ESR-code 72). Om de specialiteit en transparantie van de begroting te verbeteren acht het 
Rekenhof het aangewezen om zowel in de algemene uitgavenbegroting sectie 19 als in de 
ontvangstenbegroting van de Regie de kredieten die bestemd zijn voor deze werken niet 
onder te brengen bij de huurdotatie (ESR-code 4) maar in een afzonderlijke 
begrotingsartikel met ESR-code 6. 

  

 

173  De Regie kreeg hiervoor in het kader van het meerjarig bezettingsplan Fase I op 27 april 2017 een akkoord van de 

minister van Begroting. 

174  De Regie kan op grond van artikel 335 van de programmawet van 22 december 1989 de opbrengsten uit de 

verkoop van vastgoed aanwenden voor haar opdrachten. 

175  Volgens artikel 52 van de wet van 22 mei 2003 kan de bevoegde minister tijdens het begrotingsjaar en met de 

instemming van de minister van Begroting, de basisallocaties herverdelen. 

176  Parl. St., DOC 54 2411/002 "Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van aanpassing van staatsbegroting voor 

het begrotingsjaar 2017" p. 66-68, 174e Boek van het Rekenhof, p. 63-68, 173’ Boek van het Rekenhof p. 59-66. 

177 Het is bijvoorbeeld onduidelijk in welke mate de Regie niet-aangewende dotaties mag gebruiken voor andere 

doeleinden en/of moet terugstorten. 
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Sectie 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu (FOD VVVL) 

1 Programma 25.55.9 - Het fonds klimaatresponsabilisering  

Artikel 65quater van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van 
de gemeenschappen en de gewesten (BFW) voorziet in een 
klimaatresponsabiliseringsmechanisme en legt de principes ervan vast. Zo wordt er voor 
elk gewest een meerjarig traject vastgelegd met doelstellingen om de uitstoot terug te 
dringen van broeikasgassen in de gebouwen uit de residentiële en tertiaire sector. Indien 
een gewest zijn toegewezen doelstelling overschrijdt, krijgt het een financiële bonus 
vanwege de federale overheid. Indien een gewest zijn doelstelling niet haalt, wordt het een 
financiële malus ten laste gelegd. 

De FOD VVVL is als registeradministrateur verantwoordelijk voor de inning van de 
Belgische opbrengsten uit de veiling van de emissierechten. Het departement is ook 
verantwoordelijk voor de financiering van de bonusmalusregeling. Hiertoe is het 
begrotingsfonds "Klimaatresponsabilisering" opgericht178. Dit fonds is in de algemene 
uitgavenbegroting opgenomen onder het programma 25.55.9 
"Klimaatresponsabiliseringsmechanisme".  

De ontvangsten van het fonds bestaan uit:  

 het federale deel van de opbrengsten uit het veilen van de emissierechten, 

 de mali indien een gewest zijn doelstellingen niet haalt. 

De federale ministerraad keurde op 16 november 2017 het voorontwerp van wet goed tot 
instemming met het samenwerkingsakkoord "Burden Sharing" van 20 januari 2017 tussen de 
Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de 
periode 2013-2020. Dit akkoord legt de verdeling van de Belgische emissierechten tussen de 
gewesten en de federale overheid vast. Om in werking te kunnen treden, moet het door de 
verschillende parlementen worden goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. 

Het wetsontwerp tot instemming met het samenwerkingsakkoord is op 27 maart 2018 
ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers179. Dit verklaart waarom het 
departement in de begrotingsdocumenten het federale deel van de opbrengsten 2013-2017 
(57,9 miljoen euro) en 2018 (19,2 miljoen euro) inschrijft180 als ontvangsten van het fonds 
(met een beginsaldo van nul euro).  

 

178  Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme, artikel 5.  

179 Het wetsontwerp tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat, 

het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van 

de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 is in de Kamer ingediend op 27 maart 

2018 en door de Commissie Volksgezondheid, Leefmilieu en Maatschappelijke Hernieuwing aangenomen op 

2 mei 2018 (Parl. St. Kamer, DOC 54 3019/001). 

180 Parl. St. Kamer, DOC 54 3037/002, Ontwerp van de aangepaste algemene uitgavenbegroting 2018, p. 740 en Parl. 

St. Kamer, DOC 54 3036/001, Ontwerp van de aangepaste middelenbegroting, p. 43 
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In opdracht van de ministerraad van 16 november 2017 stortte de FOD VVVL aan de 
gewesten wel de opbrengsten uit de verkoop van de emissierechten tot en met oktober 2017 
(121,4 miljoen euro). Eind 2016 had de FOD reeds 400,7 miljoen euro doorgestort aan de 
gewesten. Die hebben deze opbrengsten opgenomen in hun middelenbegrotingen voor 
2016 en 2017. Het Rekenhof herinnert in dit verband aan het verschil in boekhoudkundige 
verwerking tussen de gewesten en de federale overheid181. 

Het uitgavenkrediet van het fonds in het ontwerp stijgt met 3,4 miljoen euro tot 10,2 
miljoen euro vooral met het oog op de verrekening van de boni voor 2015 en 2016. Het 
Rekenhof wijst op het onzekere karakter van dit uitgavenkrediet. De boni kunnen immers 
nog wijzigen omdat de definitieve uitstootcijfers voor 2015 en 2016 nog moeten worden 
goedgekeurd en bekrachtigd bij koninklijk besluit.  

2 Programma 25.59.0 - Dotatie aan het Federaal Agentschap voor 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) 

Om het FAGG182 toe te laten zijn opdrachten te vervullen in het kader van het waken over 
de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten 
stijgt de dotatie in het ontwerp met 11,1 miljoen euro tot 27,2 miljoen euro. Het agentschap 
raamt zijn ontvangsten op 87,8 miljoen euro. Naast de dotatie bestaan deze uit heffingen 
en retributies van de stakeholders183.  

Het Rekenhof heeft de berekening en het gebruik van deze dotatie nagegaan op basis van 
de eigen begroting van het FAGG, waarvan de verantwoording is opgenomen in Deel I184 en 
de begrotingstabel in Deel II185 van het wetsontwerp. 

Om de competitiviteit van België op het vlak van de uitvoering van de klinische proeven te 
verbeteren, besliste de regering tijdens het Zomerakkoord van 2017 om voortaan de 
evaluatie van de klinische proeven zelf te financieren. De regering verhoogt hiervoor de 
dotatie aan het FAGG met 10,6 miljoen euro. Hierdoor stijgt de bijdrage van de Staat in de 
werkingsmiddelen van het FAGG van 20% naar 30%. 

Het FAGG zal in 2018 met de verhoogde tussenkomst pilootprojecten organiseren in het 
kader van de aan te passen regelgeving186. In de verantwoordingsnota187 is de aanwending 

 

181  Parl. St. Kamer, DOC 54 2411/002, p. 74-75, "Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij de ontwerpen van 

aanpassing van staatbegroting 2017". 

182  Het FAGG is een openbare instelling van categorie A zoals bepaald in de wet van 16 maart 1954 betreffende de 

controle op sommige instellingen van openbaar nut. Het agentschap werd opgericht bij wet van 20 juli 2006 

betreffende de oprichting en de werking van het FAGG. 

183 De belasting- en bijdrageplichtigen zijn opgenomen in de bijlagen van de wet van 11 maart 2018 met betrekking 

tot de financiering van het FAGG (bijvoorbeeld apothekers, farmaceutische firma’s,...). 

184  Parl. St. Kamer, 27 april 2018, DOC 54 3037/001, Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene 

uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, Deel I, "Toelichting", Punt 2.4 "Departementale nota’s van de 

administratieve openbare instellingen, p. 313-338". 

185  Parl. St. Kamer, 27 april 2018, DOC 54 3037/002, Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de algemene 

uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, Deel II, II. "Tabellen gevoegd bij de wet", punt 5.5 "FAGG", p. 842-

846. 

186  De wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon regelt de klinische proeven en 

experimenten op de menselijke persoon. De wet vormt de omzetting van Richtlijn 2001/20/EG van 4 april 2001. 

Deze richtlijn zal worden ingetrokken met de Verordening (EU) nr. 536/2014 van 16 april 2014 betreffende 
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van de verhoogde tussenkomst niet nader uitgewerkt. Er is enkel per aard van de uitgave 
een globaal bedrag opgenomen188. 

Om te komen tot een begroting in evenwicht is de wet tot financiering van het FAGG 
aangepast189. De aangepaste regeling zorgt er o.m. voor dat 80% van eventuele 
begrotingsoverschotten terugvloeit naar de stakeholders190. 

In het verleden heeft het Rekenhof meermaals opgemerkt dat de tussenkomst van de Staat 
in de werking van het FAGG niet steunt op berekenbare criteria en dat het FAGG de 
voorbije jaren de uitgavenkredieten te hoog inschatte191. Hierdoor, en omdat de 
aanwending van de verhoogde tussenkomst niet precies is uitgewerkt, valt niet uit te 
sluiten dat een deel van de verhoogde dotatie wordt aangewend voor andere doeleinden 
dan klinische proeven of terugvloeit naar de stakeholders die hiermee geen verband 
houden. Het Rekenhof herhaalt dan ook zijn aanbeveling om de tussenkomst van de Staat 
in de werking van het FAGG uit te werken op basis van duidelijke omschreven 
doelstellingen en berekenbare criteria. 

  

                                                                                                                                                               

klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. Deze Verordening heeft als doel de 

reglementering met betrekking tot klinische proeven te harmoniseren en te vereenvoudigen op het Europees 

niveau. De wet van 7 mei 2017 betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en het 

koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot uitvoering van de wet van 7 mei 2017 heeft reeds uitvoering aan de 

Verordening 536/2014. De aangepaste wet- en regelgeving treedt pas in werking op de datum waarop de 

verordening van toepassing is. Dit is pas voorzien vanaf 2019. 

187  Parl. St. Kamer, DOC 54/3037/001, Wetsontwerp van 27 april 2018 houdende eerste aanpassing van de Algemene 

uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, p. 313-338. 

188 Volgens de begrotingsvoorstellen die het Rekenhof heeft ontvangen raamt het FAGG de kostprijs voor 2018 op 8,1 

miljoen euro. 2,5 miljoen euro van de enveloppe is gebruikt om de begroting in evenwicht te brengen. 

189  De wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor 

Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten is gewijzigd met de wet van 11 maart 2018 m.b.t. de financiering van 

het FAGG. 

190  Door een terugstorting van de betaalde de heffingen en retributies. 

191  Parl. St. Kamer, DOC 54 2108/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het 

begrotingsjaar 2017, p. 92-95 en Parl. St. Kamer, 27 november 2015, DOC 54 13151/002, Commentaar en 

opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016, p. 76-77. 
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Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en 
Sociale Economie (POD MI) 

Programma 44.51.1 – Bestaanszekerheid 

Vergeleken met de initiële voorziet de aangepaste begroting voor de drie grootste 
uitgavenposten in deze begrotingssectie in de volgende bedragen: 

 de toelagen OCMW’s’ recht op maatschappelijke integratie: 1.085,1 miljoen euro192 
(ongewijzigd); 

 de toelagen OCMW’s Wet 2 april 1965: 104,9 miljoen euro (+1,5 miljoen euro)193; 

 terugbetalingen aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering: 77,4 miljoen 
euro194 (-4,2 miljoen euro).  

Gelet op het onzekere karakter van deze kredieten, werd tijdens het bilateraal overleg en 
begrotingsconclaaf besloten de volume-effecten voor deze uitgavenposten later te 
herbekijken. De regering zal in de komende maanden de kredieten opnieuw ramen op 
basis van recentere gegevens over het aantal begunstigden, dat onderhevig is aan een 
sterke variabiliteit195. Deze ramingen zullen, indien nodig, resulteren in een 
aanpassingsblad, dat bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers zal worden ingediend.  

  

 

192 Basisallocatie 55.11.43.52.16 - Toelagen aan de OCMW ’s in het kader van het recht op maatschappelijke 

integratie.  

193 Basisallocatie 55.12.43.52.23 - Toelagen aan de OCMW’s Wet 2 april 1965.  

194 Basisallocatie 55.12.34.32.00 -Terugbetalingen aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. 

195 Op initiatief van de beleidscel van de minister van Begroting heeft de regering tijdens het begrotingsconclaaf van 

28 maart 2018 beslist een taskforce volume-effecten op te richten. Die zal zich tegen eind 2018 concentreren op 

de belangrijkste volume-effecten in zowel de primaire uitgaven als in de sociale zekerheid. 
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HOOFDSTUK III 

Uitgaven van de sociale zekerheid 
1 Algemene evolutie van de uitgaven 

In de aangepaste begroting 2018 bedragen de geconsolideerde uitgaven van de sociale 
zekerheid (RSZ-Globaal Beheer, RSVZ-Globaal Beheer, RIZIV-Geneeskundige Verzorging, 
de overheidspensioenen en de stelsels buiten Globaal Beheer) 98.408,8 miljoen euro. 

De uitgaven liggen 564 miljoen euro hoger dan geraamd in de initiële begroting 2018 
(+0,58%).  

Tabel – Evolutie van de uitgaven van de sociale zekerheid (in miljoen euro) 

 Uitgaven 2017 Initiële 
ramingen 2018 

Aangepaste 
ramingen 2018 

Prestaties  85.717,5 87.874,2 88.417,4 

Werkingskosten  2.215,6 2.259,0 2.249,3 

Andere uitgaven  7.627,2 7.711,5 7.742,1 

Totaal  95.560,3 97.844,7 98.408,8 

Bron: Algemene toelichting initiële begroting 2018 en aanpassing van de begroting 2018 

Van de geconsolideerde uitgaven wordt 88.417,4 miljoen euro (89,85%) besteed aan de 
betaling van uitkeringen en de terugbetaling van de gezondheidszorgen. De uitgaven voor 
prestaties zijn met 543,2 miljoen euro gestegen tegenover de initiële ramingen voor 2018.  

In de stelsels van de werknemers en de zelfstandigen stijgen de uitgaven voor prestaties 
vooral onder invloed van een snellere indexering en van een stijging van de pensioenen. 
Deze stijging vloeit voort uit een hogere gemiddelde uitkering en hogere uitgaven voor de 
pensioenbonus196 dan aanvankelijk geraamd (respectievelijk +204 miljoen euro en +130 
miljoen euro). Volgens de Federale Pensioendienst (FPD) is die evolutie gedeeltelijk het 
gevolg van het feit dat de initiële begroting 2018 uitging van uitgavengegevens die werden 
gebruikt bij de prefiguratie 2018 en in september 2017 niet werden geactualiseerd, en van 
een onjuiste initiële raming van de pensioenbonus. De stijging van de uitgaven wordt 
gedeeltelijk gecompenseerd door een daling in het aantal rechthebbenden op de prestaties 
van de verschillende takken tegenover de initiële begroting. In het stelsel van de 
werknemers is er ook de invloed van enkele herramingen van bepaalde maatregelen uit de 
initiële begroting.  

 

196 De pensioenbonus is een verhoging van het pensioen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die langer 

werken. Die wordt sinds 2015 geleidelijk aan afgebouwd. 
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De begrotingsdoelstelling voor het RIZIV-geneeskundige verzorging wordt verhoogd tot 
25.524,7 miljoen euro. Dit is 75,1 miljoen euro meer dan in oktober 2017. 

De uitgaven van de overheidspensioenen stijgen tegenover de initiële begroting met 0,3% 
(+46,6 miljoen euro). De uitgaven voor prestaties in de stelsels buiten Globaal Beheer 
nemen toe met 4,69% (32 miljoen euro). 

2 Commentaar bij de maatregelen 

2.1 Algemeen 

Het Monitoringcomité heeft de opbrengst van verschillende in de initiële begroting 
opgenomen maatregelen verminderd of geschrapt op basis van een herraming door de 
betrokken OISZ of wegens een latere tenuitvoerlegging van die maatregelen dan 
oorspronkelijk gepland. Het Rekenhof stelt vast dat de ministerraad voor de meeste van die 
maatregelen de initiële weerslag opnieuw heeft opgenomen, met als argument dat ze al van 
toepassing zijn of dat de uitvoering wordt voorbereid. Het gaat onder andere om de 
maatregelen inzake "Starterjobs", arbeidsintegratiejobs, schuldcompensatie en zachte 
landingsbanen.  

Sinds de begroting 2016 kondigt de regering maatregelen aan voor de responsabilisering 
van werkgevers, werknemers en artsen in het kader van de herinschakeling van 
werknemers in arbeidsongeschiktheid. In de initiële begroting 2018 stelde zij een besparing 
voorop van 200 miljoen euro. De maatregel wordt in de aangepaste begroting hernomen als 
onverdeelde uitgave voor een bedrag van 100 miljoen euro. Aan de betrokken maatregel tot 
responsabilisering is in de voorbije jaren nog geen uitvoering gegeven. De notificatie bij de 
begrotingsaanpassing stelt in dat verband dat de ministers van Werk en Sociale Zaken een 
wetsontwerp zullen voorbereiden. De ministerraad heeft dat wetsontwerp op 16 mei 2018 
goedgekeurd. 

2.2 RVA - starterjobs 

De maatregel rond starterjobs die jongeren tussen 18 en 21 jaar aanspoort om te werken, is 
opgenomen in de wet 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei 
en de sociale cohesie. De maatregel gaat echter pas in vanaf 1 juli 2018. De het ontwerp van 
de aangepaste begroting 2018 gaat uit van een besparing van 6 miljoen euro aan 
minderuitgaven voor werkloosheid. De te realiseren besparing en de bijkomende sociale en 
fiscale ontvangsten zijn afhankelijk van het aantal jonge werknemers dat in het stelsel zal 
stappen.  

2.3 RIZIV –uitkeringen 

De initiële begroting voorzag in arbeidsintegratiejobs voor een tewerkstelling op maat van 
langdurig zieken en personen met een handicap. In de aangepaste begroting wordt die 
maatregel verdeeld. Voor de uitkeringen gaat de regering uit van een besparing van 2,67 
miljoen euro. Op het vlak van sociale bijdragen en fiscaliteit zou telkens een bijkomende 
ontvangst worden gegenereerd van 2,67 miljoen. Door de latere inwerkingtreding (1 juli 
2018) worden de totale opbrengst voor sociale zekerheid en de fiscaliteit geraamd op 8 
miljoen euro voor 2018. De berekening steunt op de notie toegelaten arbeid die vanaf april 
2018 in voege is. De voorgestelde maatregel biedt echter geen zekerheid over zowel de 
gehaalde opbrengst inzake sociale zekerheid (ontvangsten RSZ) als de vooropgestelde 
besparing. 
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2.4 RIZIV –Geneeskundige verzorging 

De begrotingsdoelstelling 2018 is verhoogd tot 25.524,7 miljoen euro. Dit is onder andere 
het gevolg van een aanpassing van de wijze waarop de uitgaven voor de overeenkomsten 
"artikel 81"197 met de geneesmiddelenindustrie worden verrekend in de 
begrotingsdoelstelling198. Die overeenkomsten verdelen de kostprijs van nieuwe 
geneesmiddelen tussen de producent en de ziekteverzekering waarbij het aandeel van de 
bedrijven in de kosten als een ontvangst wordt geboekt. Het Rekenhof verwijst in dat 
verband naar zijn opmerkingen bij de initiële begroting 2018199. Daarnaast is de verhoging 
ook het resultaat van de evolutie van de gezondheidsindex (waardoor de prijzen voor 
sommige prestaties in de ziekteverzekering stijgen).  

In de uitgaven buiten de begrotingsdoelstelling is in de aangepaste begroting een 
meeruitgave geraamd van 17,7 miljoen euro voor de financiering van de dubbele cohorte 
van artsen in opleiding. 

2.5 RVA – FPD – Zachte landingsbaan 

De maatregel is bedoeld om het verschil tussen de effectieve pensioenleeftijd en de 
wettelijke pensioenleeftijd in bepaalde sectoren te verkleinen. Werknemers die minstens 
60 jaar oud zijn (of onder bepaalde omstandigheden zelfs 58 jaar), die hun loopbaan 
aanpassen met een loonvermindering, krijgen hetzij van een sectoraal fonds, hetzij van de 
werkgever een aanvullende bezoldiging die vrijgesteld is van sociale bijdragen. Dat moet 
ervoor zorgen dat werknemers minder een beroep doen op tijdskrediet en hun vervroegd 
pensioen later aanvragen.  

Aanvankelijk werd de opbrengst geraamd op 64 miljoen euro, als volgt verdeeld:  

 een minderontvangst uit bijdragen van 43 miljoen euro voor de RSZ; 

 een besparing van 48 miljoen euro in de pensioensector; 

 een besparing van 59 miljoen euro in de werkloosheidssector.  

Het Monitoringcomité heeft op 14 maart 2018 de besparingen verlaagd van 59 miljoen euro 
naar 22 miljoen euro voor de RVA en van 48 miljoen euro naar 18 miljoen euro voor de 
FPD. Deze verminderingen zijn er gekomen op vraag van de RVA. Ze zijn ingegeven door 
het voorzichtigheidsbeginsel en de "hypothese van inwerkingtreding op 1 april 2018".  

De wetgeving is in werkelijkheid op 1 januari 2018 in werking getreden. De regering heeft 
de initiële opbrengsten bevestigd naar aanleiding van de begrotingscontrole. De RVA en de 
FPD hebben hun ramingen daaraan aangepast.  

 

197 De benaming verwijst naar overeenkomsten die worden gesloten overeenkomstig de artikelen 81 en 81bis van het 

koninklijk besluit van 21 december 2001 dat de voorwaarden vastlegt voor de terugbetaling van geneesmiddelen.  

198 De nieuwe berekeningswijze is vastgelegd in artikel 40 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.  

199 Rekenhof, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018, 

Deel II, Hoofdstuk 2, p. 55. Te raadplegen op https://www.rekenhof.be/ 

https://www.rekenhof.be/
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