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REKENHOF PUBLICEERT MANDATENLIJSTEN OP 15 FEBRUARI

Op 15 februari 2021 publiceert het Rekenhof de lijst met mandaten, ambten en beroepen uit
2019 van de openbare mandatarissen, en de lijsten van de personen die hun mandaten of
vermogen 2019 niet hebben aangegeven in 2020. Dit is de tweede publicatie sinds de
vernieuwing van de wetgeving over de mandatenlijsten. Ten opzichte van vorig jaar hebben
meer mandatarissen hun aangifteplicht vervuld en zijn de kwaliteit en de volledigheid van de
aangiften toegenomen. Meer details over de publicatie 2021 volgen in een tweede persbericht
op 15 februari.
Heel wat openbare mandatarissen (parlementsleden, regeringsleden, provinciegouverneurs,
burgemeesters en schepenen, enz.), leidinggevende ambtenaren of bestuurders van semipublieke rechtspersonen, moeten jaarlijks bij het Rekenhof al hun mandaten, ambten en
beroepen en de bijhorende vergoedingen, indienen, en onder gesloten omslag ook een
beschrijving van hun vermogen. De wet (en in sommige gevallen door de regeringen aangeduide
ambtenaren) bepaalt welke instellingen en mandatarissen onder de verplichting vallen. De
betrokken instellingen (in de persoon van een door de wet aangeduide informatieverstrekker)
delen de gegevens van de aangifteplichtigen aan het Rekenhof mee, dat vervolgens controleert
of die allemaal hun mandatenlijst en vermogensaangifte indienen.
Het Rekenhof publiceert de mandaten (lijst 1) in het Belgisch Staatsblad en op zijn website waar
een zoekmotor ter beschikking wordt gesteld. Het publiceert ook wie geen mandatenlijst (lijst 2)
of vermogensaangifte (lijst 3) heeft ingediend.
De wetgeving over de mandatenlijsten is met ingang van 1 januari 2019 gewijzigd om de burgers
meer transparantie te bieden en zo hun vertrouwen in de politiek te vergroten. Op
www.rekenhof.be (rubriek Mandaten) wordt uitgebreid ingegaan op die wetswijzigingen, zoals
de uitbreiding van de verplichting een mandatenlijst in te dienen, de elektronische indiening van
de mandatenlijst en de verplichte opgave van de vergoedingen die gekoppeld zijn aan de
uitgeoefende mandaten, ambten en beroepen.
Het Rekenhof heeft in 2020 veel aandacht gewijd aan de kwaliteit en de volledigheid van de
ingediende mandatenlijsten. De webtoepassing Regimand biedt de mandatarissen nu een
ontwerp van mandatenlijst op basis van hun vorige aangifte. Zij krijgen meer informatie en sturing
tijdens de elektronische indiening. Het Rekenhof voerde ook meer gerichte controles uit.
Desondanks kan het Rekenhof de volledigheid en de correctheid van de aangiften niet
garanderen, omdat het onmogelijk op de hoogte kan zijn van alle mandaten, functies en beroepen
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die mandatarissen uitoefenen en de bijhorende vergoedingen. De aangifteplichtige blijft de
eindverantwoordelijke van zijn aangifte.
De cijfers 2021 (mandaten 2019) zijn beter dan in 2020 (mandaten 2018). Dat komt mee doordat
het Rekenhof via diverse informatiekanalen (telefonische helpdesk, mailbox, briefwisseling) de
mandatarissen is blijven aanmanen hun aangifteplicht te voldoen. Het Rekenhof kan
administratieve boetes van 100 tot 1.000 euro opleggen. Eerder dan elke overtreding te
sanctioneren, heeft het echter ook dit jaar voorrang gegeven aan het begeleiden van
mandatarissen bij hun aangiften, om zo veel mogelijk ingediende mandatenlijsten te publiceren,
met het oog op de transparantie ten behoeve van de burger.
Bij de eigenlijke publicatie op 15 februari 2021 publiceert het Rekenhof opnieuw een persbericht
met uitleg bij de drie gepubliceerde lijsten. Het publiceert dan ook cijfers over het aantal
ingediende mandatenlijsten en vermogensaangiften, de personen die geen mandatenlijst en/of
vermogensaangifte hebben ingediend, de processen-verbaal die naar het parket werden
gestuurd.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige
en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan
de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als
collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de
overheden die het controleert.
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