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170e Boek van het Rekenhof
Deel I	Algemene rekening 2012 van het algemeen bestuur
van de federale Staat
Rekening van uitvoering van de begroting
Het begrotingssaldo van de Staat voor 2012 bedraagt -11,1 miljard euro. Dat saldo is het verschil
tussen de ontvangsten van de rijksmiddelenbegroting en de uitgaven uit de algemene uitgavenbegroting. Als we de technische verrichtingen in verband met de rijksschuld buiten beschouwing laten, beliepen de begrotingsontvangsten 52,2 miljard euro in 2012 en de uitgaven 63,3 miljard euro.
Het begrip begrotingssaldo is de voorbije jaren progressief vervangen door dat van het vorderingensaldo. Nu Europa strenger toeziet op de begrotingen, is dat laatste begrip essentieel om te
kunnen beoordelen hoe het gesteld is met de openbare financiën.
Het boek overloopt hoe je van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo gaat (dat houdt
o.m. rekening met instellingen buiten de begroting, consolidatie van de interne verrichtingen,
neutralisering van de financiële verrichtingen enz.). Voor 2012 bedroeg het vorderingensaldo
voor de Staat -13,1 miljard euro of -3,5 % van het BBP, een verslechtering van -0,1 % BBP ten
overstaan van 2011. Voor alle Belgische overheden samen bedroeg het vorderingensaldo -4,0 %
van het BBP tegenover -3,7 % in 2011.
In het kader van het Europese begrotingspact is België, net als een aantal andere landen, onderworpen aan een procedure bij buitensporige tekorten. In die context heeft België zich er ten
aanzien van de Europese gezagsdragers toe verbonden in 2012 een traject te doorlopen om de
overheidsfinanciën te saneren. België is er niet in geslaagd de doelstellingen te halen die aanvankelijk waren vastgelegd. Het vorderingensaldo beliep uiteindelijk -4,0 % van het BBP in plaats van
-2,8 % en de staatsschuld groeide verder aan tot 99,8 % van het BBP. Bovendien is het structurele
overheidstekort niet snel genoeg gedaald. Het Rekenhof wijst erop dat het vorderingensaldo in
2012 voor -0,8 % BBP werd beïnvloed door de kapitaalverhoging van Dexia op het einde 2012.
Die ongunstige resultaten hebben de Europese Commissie er in mei 2013 toe gebracht België aan
te manen de nodige maatregelen te nemen om opnieuw tot duurzame gezonde overheidsfinanciën te komen.
Om te komen tot het door de Europese Raad gevraagde begrotingsevenwicht heeft de Belgische
overheid zich in het stabiliteitsprogramma 2013-2016, dat is gebaseerd op de aanbevelingen van
de Hoge Raad van Financiën, verbonden om voor het jaar 2016 een positief vorderingensaldo van
+0,2 % van het BBP te realiseren.
Begrotingsmaatregelen 2012
Bij het opmaken van de initiële begroting 2012 raamde het Monitoringcomité het begrotingstekort bij ongewijzigd beleid op -20,5 miljard euro. De begrotingsdoelstelling voor “entiteit I”, d.i.
de federale Staat en de sociale zekerheid, bedroeg 2,4 % van het BBP, wat overeenkwam met
een tekort van 9,1 miljard euro. Om die te halen, nam de regering een reeks maatregelen, waarvan de geraamde opbrengst als volgt kan worden verdeeld:
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• 5,3 miljard euro vermindering van de uitgaven, 42,2 % van de totale maatregelen;
• 6,4 miljard euro bijkomende ontvangsten, 50,2 % van de totale maatregelen;
• 1 miljard euro geraamde opbrengst van de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, 7,7 % van
de totale maatregelen.
De fiscale ontvangsten namen in 2012 met 5,8 miljard euro toe tot 104,2 miljard euro. Toch inde
de Staat, afgezien van de ontvangsten voor derden, 0,4 miljard euro minder fiscale ontvangsten dan budgettair geraamd. Vooral de roerende voorheffing, de btw en de personenbelasting
leverden minder op, in totaal 1,4 miljard euro. De vennootschapsbelasting bracht daarentegen
ongeveer 1 miljard meer op dan geraamd.
De opbrengst van maatregelen waarvan het Rekenhof het resultaat kon nagaan, schommelde
ten opzichte van het geraamde bedrag. Globaal was die opbrengst iets hoger dan geraamd. De
administratie kon echter geen enkele informatie geven over zeven nieuwe maatregelen die werden genomen bij de opstelling van de initiële begroting, voor een totaal geraamde opbrengst van
2,2 miljard euro.
In 2012 werd de fiscaliteit op de roerende inkomsten hervormd. De administratie schatte de
meeropbrengst daarvan ten opzichte van 2011 op 290 miljoen euro, d.i. zo’n 500 miljoen euro
minder dan geraamd. Een groot gedeelte van deze minderopbrengst kan worden verklaard door
het afnemen van de belastbare basis als gevolg van de genomen maatregelen.
Bij de 300 miljoen euro opbrengst die moest voortvloeien uit de opheffing van het bankgeheim,
stelt het Rekenhof vast dat de vertraging bij de installatie van het contactpunt voor gevolg had
dat in 2012 niet alle hiervoor gebudgetteerde bijkomende belastingen werden ontvangen.
De niet-fiscale ontvangsten namen in 2012 ten opzichte van 2011 toe met 4,6 miljard euro toe
tot 11,5 miljard euro. Dit wordt grotendeels verklaard door de terugbetaling van de lening van
3,5 miljard euro die KBC in het kader van de financiële crisis ontving, vermeerderd met een terugbetalingspremie van 525 miljoen. Daarnaast werden maatregelen ter verhoging van de nietfiscale ontvangsten genomen waarvan de totale opbrengst werd geraamd op 1,8 miljard euro.
Het Rekenhof raamt dat hiervan 1,6 miljard euro werd gerealiseerd.
Aan uitgavenzijde werden maatregelen genomen om de uitgaven voor 5,5 miljard euro bij te sturen. 3 miljard daarvan had betrekking op de sociale zekerheid, 0,2 miljard euro moest komen uit
de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. De realisatie van de maatregelen in de sociale zekerheid werd besproken in het Boek 2013 over de sociale zekerheid.
De resterende 2,3 miljard euro maatregelen in de uitgaven kunnen worden verdeeld over de primaire uitgaven voor 2 miljard euro, de vermindering van de geraamde intresten voor 124 miljoen
euro en de zgn. usurperende uitgaven voor 250 miljoen euro. De besparing op de usurperende
uitgaven werd bij gebrek aan een akkoord met de deelstaten niet gerealiseerd. Evenmin werd
een akkoord bereikt over de door de deelstaten te betalen responsabiliseringsbijdrage voor de
pensioenen van hun ambtenaren voor een bedrag van 87 miljoen euro. Daarnaast moest nog
98 miljoen euro aan factuurkortingen voor schone voertuigen worden betaald, hoewel het daarvoor opgerichte fonds in 2012 werd afgeschaft. De overige besparingen op de primaire uitgaven
werden hetzij door de vermindering van kredieten, hetzij door blokkering ervan in het kader van
de budgettaire behoedzaamheid, gerealiseerd.
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Het Rekenhof besluit dat de maatregelen die de regering genomen had, voor een groot deel werden gerealiseerd, maar moet vaststellen dat de budgettaire doelstelling toch niet werd gehaald.
Het gerealiseerde vorderingentekort bedraagt 13,1 miljard euro, d.i. 4,0 miljard euro hoger dan
doelstelling. Dat hogere tekort wordt ten opzichte van de begrote doelstelling grotendeels verklaard door de 2,9 miljard euro die de Belgische staat inbracht voor de kapitaalverhoging van
Dexia. Die kapitaalverhoging werd door Eurostat gekwalificeerd als een kapitaaloverdracht die
doorweegt op het vorderingensaldo. Daarnaast waren de fiscale ontvangsten, rekening houdend met de overgangscorrectie voor het boekingsmoment en de conjunctuurbuffer, ongeveer
1,1 miljard euro lager dan begroot.
Rijksmiddelen
De rijksmiddelenontvangsten zijn de ontvangsten die de Staat overhoudt nadat hij een groot
deel van de ontvangsten die hij int, heeft toegekend aan andere begunstigden, zoals de Europese Unie, de gemeenschapen en de gewesten, de sociale zekerheid en de lokale overheden.
De totale lopende en kapitaalontvangsten bedroegen in 2012 52.235,1 miljoen euro, 720 miljoen
euro boven het begrote bedrag. Die meeropbrengst is uitsluitend te danken aan 1.503,5 miljoen euro meer dan begrote kapitaalontvangsten. Daarnaast omvatten de rijksmiddelen de
61.455,7 miljoen euro opbrengst van aangegane leningen. Aangezien de marktomstandigheden
bijzonder gunstig waren, werd 13.620,7 miljoen euro meer geleend dan begroot.
Uitgaven
De primaire uitgaven zijn de totale uitgaven verminderd met de aflossingen en de intrestlasten
van de rijksschuld. Volgens deze definitie bedroegen de primaire uitgaven in 2012 61.439,8 miljoen euro en stegen ze met 3,2 % ten opzichte van 2011.
De stijging wordt voor het grootste deel verklaard door een toename van de uitgaven bij de FOD
Sociale Zekerheid, meer specifiek door de evenwichtsdotatie die is toegekend aan de RSZ-Globaal Beheer, en door de pensioenen. Bij de Federale Politie en de FOD Justitie namen vooral de
personeelsuitgaven toe; bij de FOD Binnenlandse Zaken stegen de uitgaven vooral door de toekenning van een mobiliteitsdotatie en compensaties aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in
het kader van de institutionele akkoorden.
Het uitstaande bedrag van verbintenissen die nog kunnen worden vereffend na 2012, het zogenaamde encours, bedroeg op 1 januari 2013 6.554,3 miljoen euro tegenover 4.327,9 miljoen
euro op 1 januari 2012. De stijging van het encours ten opzichte van het vorige jaar wordt voor
1.847,7 miljoen euro verklaard door de deelneming in het Internationaal Monetair Fonds (IMF),
die in 2012 werd vastgelegd maar nog niet is vereffend. Na een correctie met dit bedrag stijgt het
totale encours met 378,7 miljoen euro.
Commentaar bij de uitvoeringsrekening van de begroting
Naar aanleiding van zijn onderzoek van de uitvoeringsrekening van de begroting 2012 heeft het
Rekenhof overschrijdingen vastgesteld bij zowel de vastleggingskredieten als de vereffeningskredieten alsook een begrotingsfonds dat aan vastleggingszijde een niet-toegestaan debet vertoont.
Daarnaast werden fouten en vergetelheden vastgesteld bij de invoering van bepaalde ontvangsten.
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Commentaar bij de afsluitingsverrichtingen op orde- en thesaurierekeningen
Niettegenstaande alle departementen van het algemeen bestuur sinds 2012 zijn toegetreden tot
de nieuwe federale comptabiliteit van de wet van 22 mei 2003, is de afwikkeling van het systeem
van orde- en thesaurierekeningen, die boekhoudrekeningen zijn van de vroegere rijkscomptabiliteit, nog steeds niet volledig afgerond. Omdat de oude rijkscomptabiliteit werd opgeheven,
figureren nog heel wat orde- en thesaurierekeningen vanaf 2012, om diverse redenen, buiten de
boekhouding van de Staat. Soms is er bewust gekozen om ze buiten de boekhouding te behouden, in andere gevallen zijn de over te dragen eindsaldi nog niet vastgesteld of moet nog worden
beslist over de bestemming of de aanzuivering van de openstaande saldi.
De intentie van de minister van Begroting om in het voorjaar van 2013 het stelsel van de virtuele
fondsen te evalueren en er een juridisch kader voor uit te bouwen, werd niet geconcretiseerd.
Gebruik van artikel 70 van de wet van 22 mei 2003
Door een beroep te doen op artikel 70 van de wet van 22 mei 2003 kan de Ministerraad in bijzondere omstandigheden uitgaven toestaan die boven de begrotingskredieten gaan die het parlement heeft goedgekeurd. Dit vormt een belangrijke afwijking van de begrotingsprerogatieven
van het parlement. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat betalingen werden verricht voordat de
beraadslaging van de Ministerraad uitvoerbaar was verklaard. Daarnaast is deze procedure soms
oneigenlijk gebruikt om begrotingsaanpassingen van kracht te laten worden voordat het parlement ze had goedgekeurd.
Evolutie van de uitgaven van de Belgische Staat tussen 2009 en 2012 ingevolge gerechtelijke
veroordelingen
Sinds 2009 zijn de middelen voor schadevergoedingen en gerechtskosten van de federale Staat
in het kader van rechtszaken gegroepeerd op de interdepartementale provisie. Daardoor kan gemakkelijker worden ingeschat hoeveel kredieten voor die uitgaven nodig zijn. Anderzijds vermindert daardoor ook de budgettaire transparantie en bestaat het risico dat de betalingsprocedure
langer wordt.
Onderbenutting en blokkering van kredieten
De kredieten uit de algemene uitgavenbegroting 2012 (buiten de uitgaven van de overheidsschuld en de bijdragen aan de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds) zijn niet
opgebruikt voor iets meer dan een miljard euro, d.i. ongeveer 2,3 %. Dat niet-volledige gebruik
vloeit voort uit de maatregelen in verband met begrotingsbehoedzaamheid die de regering in
2012 goedkeurde.
Uitvoering van een beleidsmaatregel om de risico’s van chemische stoffen te beperken (Reach)
Omdat voor de uitvoering van de Europese wetgeving Reach over de controle van chemische
stoffen geen afzonderlijke kredieten bestaan, kan niet worden nagegaan wat de juiste middelen
zijn om die wetgeving uit te voeren. Nog niet alle comités nodig om de wetgeving uit te voeren,
zijn geïnstalleerd.
Sectie 12 – FOD Justitie
De doelstelling van de regering om de gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken
met 13,3 miljoen euro te verminderen werd niet gerealiseerd. In de loop van het jaar werden de begrotingskredieten met 7,5 miljoen euro verhoogd. Bovendien heeft de FOD Justitie eind 2012 voor
29 miljoen euro aan achterstallige facturen naar het begrotingsjaar 2013 doorgeschoven.

Samenvatting / 15

Het krediet dat initieel voor de toepassing van de Salduzwetgeving uitgetrokken was, werd in
2012 met 10,1 miljoen euro verhoogd. Voor de hervorming van deze juridische bijstand keurde de
Ministerraad van 3 mei 2013 een wetsontwerp goed.
Er werd 7,5 miljoen euro toegekend voor verbeteringsprojecten binnen de FOD Justitie. Het Rekenhof stelt vast dat voor slechts zeven van de elf projecten verbintenissen werden aangegaan
voor een bedrag van 5,7 miljoen euro, terwijl de vereffeningkredieten werden gebruikt voor andere
uitgaven dan gepland. Hoewel deze projecten zich nog in de opstartfase bevinden, werden de begrote inkomsten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring(COIV)
bij de begrotingscontrole hierdoor van 31 naar 81 miljoen euro verhoogd, terwijl slechts 36 miljoen euro werd gerealiseerd.
Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken
De toename van de kredieten ten opzichte van 2011 met 147,6 miljoen euro was voornamelijk
het gevolg van het eerste deel van de correcte financiering van de Brusselse Instellingen in het
kader van de zesde staatshervorming en de toetreding van de FOD Binnenlandse Zaken tot het
Fedcom-boekhoudsysteem. Ook de opvang van vreemdelingen (Dienst Vreemdelingenzaken
en Asielinstanties), de calltakers en de verrichtingen in verband met de invoering van een geautomatiseerd stemsysteem gaven aanleiding tot een significante toename van de uitgaven voor
personeel, werking en investeringen.
Wegens het aanslepende structurele financieringsprobleem van het Fonds Politiegebouwen werden de wettelijk verplichte betalingen ten belope van 7,2 miljoen euro aan de gemeenten en de
meergemeentepolitiezones niet uitgevoerd.
De beslissing van de Ministerraad van 1 maart 2012 om tegen 30 mei 2012 een meerjarenplan
voor de financiering van de hervorming van de Civiele Veiligheid goed te keuren werd evenmin
uitgevoerd.
Sectie 17 – Federale Politie
Hoewel bij de initiële begroting was bepaald dat de Federale Politie 15,6 miljoen euro zou bijdragen in de besparing van 120 miljoen euro op de federale personeelskosten en 5,4 miljoen euro op
de federale werkings- en investeringskosten, werd een deel van deze besparing tenietgedaan.
Ondanks het voornemen van de minister van Binnenlandse Zaken om in de loop van 2012 een
nieuwe poging te ondernemen om militairen over te plaatsen en een deel van de taken van de
politie over te hevelen, bleef dit zonder gevolg omdat geen akkoord werd bereikt over het ten
laste nemen van de personeelskosten.
Bij de tweede aangepaste begroting 2012 moest een bijkomend vereffeningskrediet worden uitgetrokken om ook de toelage “ernstige personeelstekorten” over het jaar 2011 voor een bedrag
van 7,9 miljoen euro uit te betalen, en werd een dotatie van 5 miljoen euro toegekend aan de
Regie der Gebouwen voor de installatiewerken op de site van het Rijksadministratief Centrum
(RAC) te Brussel.
Sectie 18 – FOD Financiën
Het dalende aandeel van de personeelsuitgaven in de totale uitgaven van het departement wordt
niet enkel verklaard door de selectieve vervanging van het personeel en opgelegde besparingen,
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maar ook door de overheveling van personeel aan Fedorest en aan de gewesten in het kader
van de overdracht van belastingen. Dit leidt ertoe dat de dotaties aan Fedorest en de gewesten
toeneemt.
Ondanks de verhoging van de initieel toegekende kredieten voor de vereffening van de interestbonificaties voor groene leningen van 20,0 miljoen euro tot 36,3 miljoen euro, werd nog 17,4 miljoen euro doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2013.
In het kader van de financiële crisis won de FOD Financiën financieel en juridisch advies in voor
een totaal bedrag van 12,0 miljoen euro. Omdat de hiervoor bestemde kredieten niet tijdig werden goedgekeurd, betaalde o.m. de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM)
3,9 miljoen euro. Die bracht dit in mindering van het aan de staat uit te betalen dividend, wat
indruist tegen het universaliteitsbeginsel van de begroting.
Begin 2013 stopte de FOD Financiën de samenwerking met de consultant aan wie de ontwikkeling van het IT-project voor het elektronisch beheer van de inning en invorderingen van belastingen was gegund voor een bedrag van 31,6 miljoen euro, waarvan 21,4 miljoen euro door de
FOD Financiën werd vereffend. Gezien een procedure voor de rechtbank werd opgestart, is het
onduidelijk in welke mate het resterende bedrag van 10,2 miljoen euro nog zal moeten worden
vereffend.
Sectie 32 – FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
De onderbenutting van de vereffeningskredieten voor kredietverleningen in het kader van de
Airbusprogramma’s (13,7 miljoen euro) werd onder meer veroorzaakt door de aanwending van
overschotten van vorige jaren die op een geblokkeerde rekening van een privéonderneming gestort waren.
De onderbenutting van de subsidies voor het Sociaal Verwarmingsfonds (22,5 miljoen euro) was
mogelijk door de oversubsidiëring in 2011 en het aanwenden van de eigen middelen van het
fonds in 2012.
Het Rekenhof wijst er op dat de onderbenutting van deze kredieten in de toekomst wellicht minder substantieel zal zijn.
Sectie 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer
De vastleggings- en vereffeningskredieten van het Belirisfonds werden deels niet benut. Het beschikbare saldo voor bijkomende vastleggingen is hierdoor gestegen met 57,3 miljoen euro tot
244,2 miljoen euro. Het saldo van de vereffeningen is opgelopen tot 465,1 miljoen euro. Hiervan
heeft 220,9 miljoen euro betrekking op al vastgelegde uitgaven. De eventuele toekomstige aanwending van het saldo aan vereffeningskrediet zal een negatieve impact hebben op het begrotingssaldo.
Toegewezen ontvangsten
Van alle fiscale ontvangsten die de federale Staat int, wordt 46,97 %, d.i. 48.946,13 miljoen
euro door middel van toewijzingsfondsen toegewezen aan andere overheden: de deelstaatentiteiten, de sociale zekerheid en in mindere mate enkele andere begunstigden. Het onderzoek
van de toewijzingsfondsen voor de deelstaatentiteiten geeft geen aanleiding tot opmerkingen,
maar het Rekenhof stelt wel vast dat bepaalde bedragen die werden betaald aan de sociale zekerheid en Apetra, hoger waren dan wat verschuldigd was. Tot slot werd van het geheel van de
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t oewijzingsfondsen 649,75 miljoen voorafgenomen, terwijl dat met geen enkel verschuldigd bedrag overeenstemt, zodat dit een minderontvangst betekent voor de rijksmiddelenbegroting.
Jaarrekening 2012
Net zoals voor voorgaande boekjaren stelt het Rekenhof tekortkomingen vast op het vlak van
de volledigheid, de juistheid en de getrouwheid van de boekhoudkundige verrichtingen. De tekortkomingen betreffen meer specifiek de toepassing van het principe van het vastgesteld recht,
de naleving van het boekhoudplan, het bestaan van organieke fondsen die niet bij wet werden
ingesteld, de samenstelling van het eigen vermogen, de waardering van de activa, de naleving
van de principes van afgrenzing van de boekjaren, het gebrek aan informatie in de toelichting en,
tot slot, de boeking van de verrichtingen in wachtrekeningen.
De interne controle is onvoldoende ontwikkeld, het reglementair kader is niet afgewerkt en het
ontbreekt de departementen aan voldoende en coherente instructies en richtlijnen over de manier waarop de algemene boekhouding moet worden gevoerd.
De jaarrekening 2012 is nochtans de vierde die wordt opgemaakt sinds de inwerkingtreding van
Fedcom en de eerste waarin verslag wordt uitgebracht over de economische activiteiten van alle
departementen van het algemeen bestuur.
Het Rekenhof herinnert er tot slot aan dat een globaal overzicht van het patrimonium van het
algemeen bestuur pas voorhanden zal zijn wanneer alle departementen hun volledige vermogen
in Fedcom zullen hebben geïntegreerd, ten laatste op 31 december 2016.
Uitvoering van de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003
De FOD Budget en Beheerscontrole heeft opnieuw grote inspanningen gedaan om tegemoet te
komen aan de aanbevelingen die het Rekenhof in zijn vroegere evaluaties over Fedcom en in het
kader van zijn onderzoeken van de jaarrekening heeft geformuleerd. Die initiatieven versterken
de werking en de kwaliteit van dit nieuwe boekhoudinstrument van de federale Staat en zorgen
voor een betere rapportering. De concrete resultaten van die maatregelen zijn echter nog weinig
zichtbaar op het terrein.
Het Rekenhof dringt erop aan dat het reglementaire kader zo spoedig mogelijk wordt afgerond
en dat bijkomende maatregelen worden getroffen om het afsluitingsproces van de boekhouding
van de departementen te begeleiden.
Het stelt vast dat nagenoeg vijf jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe boekhouding, Fedcom
nog steeds werkt in een omgeving die niet volledig juridisch is omkaderd. Die situatie brengt risico’s mee voor de betrokken actoren en voor de interne en de externe controleur.
Het Rekenhof heeft tot slot de minister van Begroting gevraagd dat het op een meer directe
manier wordt betrokken bij wijzigingen aan de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003 en
bij de totstandkoming van ontwerpen van wet of besluit die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn
bevoegdheden raken.
Gegevensbank van de schuldeisers van de Staat – opvolgingsaudit
Het Rekenhof concludeerde in zijn audit van 2010 dat de organisatie en de procedures om de gegevensbank van de schuldeisers van de Staat te beheren, ontoereikend waren. Het onderstreepte ook dat de kwaliteit van de gegevens niet voldoende gewaarborgd was.
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Er is vooruitgang geboekt in de procedures die de Federale Accountant heeft ontwikkeld om deze
gegevensbank te beheren wat betreft de oplossingen die voor de technische problemen worden
aangereikt. Toch is het Rekenhof van oordeel dat de conclusies van zijn audit van 2010 actueel
blijven, niet enkel op het niveau van de ontwikkelde organisatorische maatregelen maar ook op
het vlak van de kwaliteit van de gegevens.
Boeking en aanrekening van vastgestelde rechten met betrekking tot niet-fiscale ontvangsten
Het gebrek aan een reglementair kader zorgt voor onzekerheid over de afbakening en de concrete inhoud van de rollen en de verantwoordelijkheden van de actoren in de niet-fiscale ontvangstencyclus. Er blijft onduidelijkheid over de onverenigbaarheden van sommige rollen en de
huidige functiescheiding is vaak afgestemd op de interne organisatie en het financiële belang van
de opbrengsten.
Ook de departementen van de derde roll-out van Fedcom zijn weinig vertrouwd met de notie van
het vastgesteld recht in de boekhouding en met de procedures voor het aanmanen van schuldenaars, voor de annulering en het in onbepaald uitstel boeken van rechten en voor de overdracht van
rechten naar de Administratie der Domeinen. Ze gebruiken te veel eigen toepassingen buiten SAP.
De beheersrekeningen van de rekenplichtigen vertonen gebreken omdat de technische toepassing van SAP niet voldoet en de rekeningen niet de juiste toestand van de vastgestelde
rechten weergeven.
Boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten
Als gevolg van de toetreding van de FOD Financiën tot SAP-Fedcom heeft het Rekenhof zijn
methodiek voor de controle op de correcte boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten grondig herzien. In een eerste fase werden de processen van de inning van de directe belastingen onderzocht.
Het Rekenhof stelde tijdens zijn controles weinig fouten vast. Het concludeert dat, hoewel de
boekhoudkundige verwerking van de directe belastingen deels een manueel proces is, met risico
op foutieve overname van gegevens, de FOD Financiën het gehele proces beheerst.
Voorbereiding van de diensten van algemeen bestuur op de inventarisatie, de waardering en
de opname van hun vaste activa in het boekhoudsysteem
In het kader van de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003 moeten de diensten van algemeen bestuur hun vaste activa inventariseren. Hoewel de vijf pilootdepartementen wettelijk gezien op 31 december 2013 klaar moeten zijn met de volledige inventarisatie van hun vaste activa,
zijn er nog geen specifiek uitgewerkte waarderingsregels beschikbaar. Het bestaande reglementaire kader is te algemeen en laat ruimte voor interpretatie.
De audit toont aan dat er onduidelijkheid bestaat over de definiëring van een vast activum, dat
de verschillende departementen uiteenlopende waarderingsprincipes hanteren en dat zij worden
geconfronteerd met praktische moeilijkheden om de nodige historische kosteninformatie terug
te vinden. Niet alle departementen zijn zich voldoende bewust van de immateriële vaste activa
die zij in hun inventaris moeten opnemen.
Omdat de huidige configuratie van SAP het nog niet mogelijk maakt het vast activabeheer vanuit SAP uit te voeren, verwacht geen enkel departement dit in de nabije toekomst te kunnen
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doen. De departementen verwachten meer praktische en technische begeleiding van de dienst
Federale Accountant op dat vlak.
Evolutie van de staatsschuld en de overheidsschuld
Tussen 31 december 2011 en 31 december 2012 steeg de brutostaatsschuld met 1,32 miljard euro.
Op het einde van het jaar bedroeg ze 365,17 miljard euro. De intrestlasten van de staatsschuld in
termen van vastgestelde rechten (gelopen intresten) bedroegen in 2012 12,86 miljard euro. De
geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen samen (375,4 miljard euro),
uitgedrukt in procent van het bruto binnenlands product (BBP), steeg in die periode met 2 procentpunt tot 99,8 % op 31 december 2012.
Evolutie van het personeelsbestand en van de personeelsuitgaven van het federaal openbaar ambt
Uit Pdata, de statistische gegevensbank met informatie over de evolutie en de structuur van het
personeelsbestand van het federaal openbaar ambt, blijkt dat het personeelsbestand blijft dalen. Tussen juni 2006 en juni 2012 ging het om 6,5 %. Die daling geldt echter niet in dezelfde
verhouding voor alle federale overheidsdiensten. Ze is sterker bij het personeel van de niveaus C
en D en het contractueel personeel. De personeelsuitgaven ten laste van de algemene uitgavenbegroting stijgen lichtjes in 2012 ten opzichte van 2011 (1 %). Die stijging wordt voornamelijk verklaard door de indexering en de door het statuut gewaarborgde stijging van de weddeschalen.
Overheidspensioenen 2008-2012
De pensioenuitgaven van de overheidssector bedroegen in 2012 11,65 miljard euro, waarvan
10,26 miljard voor de rustpensioenen en 1,39 miljard voor de overlevingspensioenen.
Tussen 2008 en 2012 steeg het totaalbedrag voor de overheidspensioenen met 23,2 % (+2,19 miljard euro). Voor de rustpensioenen bedroeg de stijging 25,5 % (+ 2,08 miljard) en voor de overlevingspensioenen 8,6 % (+ 0,11 miljard euro).
Ten opzichte van 2011 stegen de pensioenuitgaven in 2012 met 5,7 %: 6,2 % voor de rustpensioenen en 2,0 % voor de overlevingspensioenen. De rustpensioenen vertegenwoordigden in
2012 88,1 % van de totale pensioenuitgaven.
Voor de federale overheidsdiensten beliepen de pensioenuitgaven in 2012, 4,44 miljard euro, een
stijging van 6,4 % in vergelijking met 2011.
De pensioenen van de gemeenschappen en gewesten, inclusief het onderwijs, omvatten met
6,21 miljard euro, 53,3 % van de totale pensioenuitgaven.
Op 1 juli 2012 waren er 466.571 lopende pensioenen (375.866 rustpensioenen en 90.705 overlevingspensioenen).
Op 1 juli 2012 lag het bruto maandbedrag voor 81,2 % van de rustpensioenen onder 3.000 euro
en voor 85,8 % van de overlevingspensioenen onder 2.000 euro. Ruim 94 % van de overlevingspensioenen werden toegekend aan een vrouwelijke titularis.
Overlegging van de rekeningen
Bij sommige diensten bestaat nog steeds achterstand in de voorlegging van de rekeningen,
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ondanks de herinneringsbrieven aan de betrokken administraties en ministers.

Deel II

Rekeningen

van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer en de
instellingen van openbaar nut

Verschillende staatsdiensten met afzonderlijk beheer leggen hun rekeningen met vertraging aan
het Rekenhof voor. Op 30 september 2013 beschikte het Rekenhof over 20 van de 29 verwachte
rekeningen 2012 van deze diensten.
Wat de instellingen van openbaar nut betreft, beschikte het Rekenhof op 30 september 2013 voor
het jaar 2012 slechts over 29 van de 53 verwachte rekeningen. Voor de jaren 2011 en 2010 hebben
respectievelijk zeven en twee instellingen hun rekeningen nog niet toegezonden.

Deel III

Thematische en financiële audits

Financiële impact van de steunmaatregelen genomen in het kader van de financiële crisis en
om de financiële stabiliteit van de eurozone te garanderen
De maatregelen die de Staat heeft genomen om de financiële sector te ondersteunen bestaan uit
participaties, leningen en toekenning van waarborgen.
De Staat heeft ook Griekenland gesteund door middel van bilaterale leningen.
België neemt ook deel aan het European Financial Stability Facility (EFSF) en het Europees Stabiliteitsmechanisme die zijn opgericht om de landen uit de eurozone met moeilijkheden te steunen.
Op 31 mei 2013 bedroegen de tussenkomsten van de Staat in totaal 30,9 miljard euro; de ontvangsten uit die tussenkomsten bedroegen 16,2 miljard euro.
Organisatie van de interne-auditactiviteiten in de federale administratie
In 2007 werden koninklijke besluiten genomen, ter vervanging van besluiten van 2002, om de
interne audit van de federale administratie te organiseren.
Het heeft meer dan twee jaar geduurd voordat de eerste etappe uit de bepalingen werd uitgevoerd, namelijk de benoeming van de leden van het auditcomité in februari 2010. Sindsdien stroken de interne-auditactiviteiten en de aanwijzing van verantwoordelijken voor deze activiteiten
nog altijd niet met de regelgeving. Tot slot heeft de eerste minister een nieuwe herziening van
deze koninklijke besluiten aangekondigd.
Volgens het Rekenhof blijkt uit de huidige situatie dat de overheden te weinig belang hechten
aan een interne audit, die bij wet wordt opgelegd.
Interne-auditdiensten van Defensie en van de FOD Financiën
Het Rekenhof voerde een evaluatie uit bij Defensie en bij de FOD Financiën, waaruit bleek dat er
sterk verschillende situaties bestaan. Zo zet Defensie veel personeel in voor een dienst Interne
Audit, die heel professioneel werkt. De FOD Financiën daarentegen maakt weinig middelen vrij
voor de interne audit. Die middelen zijn bovendien over verschillende cellen verspreid en worden
al te vaak voor andere doelen ingezet.
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Interne controle door de backoffice van het Agentschap van de Schuld
Bij de backoffice van het Agentschap van de Schuld bestaat een internecontrolecultuur die wordt
ondersteund door deontologische codes, procedurehandleidingen, een risicoanalyse en sturingsinstrumenten.
Het Rekenhof beveelt echter meer formalisering aan bij de uitbouw van de interne controle.
Interne controle op aankopen bij de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke
Integratie
Het Rekenhof heeft de internecontrolemaatregelen onderzocht die de FOD Sociale Zekerheid
en de POD Maatschappelijke Integratie in het kader van de aankoopprocedures hebben uitgebouwd. Het heeft een aantal overheidsopdrachtendossiers uit het jaar 2011 grondig gecontroleerd.
Het Rekenhof heeft een aantal goede praktijken onderkend, maar het heeft ook vastgesteld dat
bepaalde operationele risico’s die verband houden met de aankoopprocedures, niet of slechts
weinig werden afgedekt door internecontroleactiviteiten. Er bestaat overigens geen echte planning voor de aankopen.
Uit het grondige onderzoek van aankoopdossiers zijn bovendien bepaalde tekortkomingen op
het gebied van de naleving van de overheidsopdrachtenwetgeving en inzake het budgettair en
administratief beheer gebleken.
Beheer en boeking van terugvorderingen inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten
De FOD Sociale Zekerheid boekt de verrichtingen in verband met het beheer van de terugvordering van de ten onrechte aan gehandicapten betaalde sommen in zijn gegevensbank Tetra. Die
gegevensbank maakt geen deel uit van het Fedcomsysteem en beschikt niet over een interface
waardoor de gegevens van Tetra automatisch zouden kunnen worden overgenomen in Fedcom.
Uit de audit blijkt dat Tetra een betrouwbare database is om de gegevens van de terugvordering
van niet-verschuldigde bedragen te registreren.
De overdracht van die gegevens naar de rekening van de Staat via het Fedcomsysteem is echter
niet correct. Het Rekenhof beveelt de administratie aan het boekingsschema toe te passen dat
het heeft opgesteld, zonder te wachten op het informaticasysteem dat in 2015 in de plaats van
Tetra zou moeten komen.
Financieel beheer van de wereldtentoonstelling Yeosu 2012
Aan het Rekenhof konden nog geen concrete maatregelen worden voorgelegd die tot doel hebben de werking van het Commissariaat voor de Wereldtentoonstellingen in overeenstemming te
brengen met de wetgeving en reglementering of aan de huidige sui-generisregeling de nodige
rechtsbasis te geven. Evenmin werd aan het Rekenhof meegedeeld wat de principe-afspraken
zijn die met de fiscus werden gemaakt over de forfaitaire onkostenvergoedingen die aan de medewerkers van het commissariaat werden toegekend.
Hoewel het commissariaat jaarrekeningen voor de jaren 2011 en 2012 heeft overgelegd, is nog
niet voldaan aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake de rekeningaflegging van
de rekenplichtige vanaf 2009.
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Het werkelijke tekort van de Expo Yeosu 2012 is hoger dan het negatieve saldo van 352.340 euro
in de afrekening. Voor de algemene werkingskosten van het commissariaat werden immers geen
verdeelsleutels gehanteerd en deze kosten werden bijgevolg niet toegerekend aan deze Expo.
Enkel de bijdrage van 2,5 miljoen euro van de Staat aan de Expo werd opgenomen in de uitvoeringsrekening van de staatsbegroting voor het jaar 2011. Alle andere ontvangsten en alle uitgaven van de Expo werden ten onrechte buiten de begroting en de Algemene Rekening van de
Staat gehouden.
Bij een reeks samenwerkingsovereenkomsten kon niet worden opgemaakt in welke mate voor de
toewijzing ervan een beroep werd gedaan op de mededinging en hoe ze werden gesloten.
Financiering van de Brusselse Instellingen door de FOD Binnenlandse Zaken
In 2012 betaalde de FOD Binnenlandse Zaken minder aan de Brusselse Instellingen dan voorzien
in de staatsbegroting. Enerzijds ontbrak het nodige wettelijke of reglementaire kader (voor de
toelage inzake tweetaligheid en de dotatie aan de Federale Politie vanuit het Fonds Europese
Toppen) en anderzijds waren er structurele problemen bij de afhandeling van de dossiers inzake
de veiligheid van de Europese toppen te Brussel.
Voor de dotatie aan de Brusselse politiezones in 2012 werd vanuit het Fonds Europese Toppen
een bedrag van 9,6 miljoen euro betaald, terwijl het dotatiebesluit in een betaling van 2,7 miljoen
euro voorzag.
Voorts houdt de betaling van een jaarlijks forfaitair bedrag van 24 miljoen euro als complement
voor de dodehandcompensatie ten gunste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in afwachting van een koninklijk besluit met de nieuwe parameters voor de berekening van de compensatie) het risico in dat meer wordt betaald dan eigenlijk volgens het institutioneel akkoord van
2011 is verschuldigd.
Tot slot, voor de 30 miljoen euro extra middelen die in 2012 werden ingeschreven op het Fonds
Europese Toppen als dotatie voor de Federale Politie (1,3 miljoen euro), de Brusselse politiezones
(2,7 miljoen euro) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (26 miljoen euro), werden enkel drie
dotatiebesluiten uitgevaardigd, op basis waarvan de dotaties zonder enige voorwaarden kunnen
worden uitbetaald. In tegenstelling tot de voorheen al op dit Fonds betaalde subsidies voor de
Brusselse gemeenten en politiezones heeft de FOD Binnenlandse Zaken geen enkele controlebevoegdheid meer over de aanwending van deze extra middelen.
Onderzoekscontracten van het federaal wetenschapsbeleid
Het Rekenhof heeft onderzocht welk gevolg is gegeven aan de opmerkingen die het in 2008 had
geformuleerd over het financieel beheer van onderzoekscontracten van het federaal wetenschapsbeleid. Het stelt vast dat bij de uitvoering van de contracten de daarin opgenomen betalingsregels en de verplichting tot indiening van afrekeningen en goedkeuring van verslagen niet
altijd nauwgezet werden nageleefd. De administratie moet ook een gerichter controlebeleid uitwerken.
Stand van zaken van het eHR-project
Het project eHR, dat op 1 mei 2007 van start ging, is midden 2013 niet volledig uitgevoerd. Doordat de eHR-toepassing nog niet alle functionaliteiten aanbiedt die de huidige gebruikers in hun
eigen personeelssysteem ter beschikking hebben, bestaat de kans dat zij uit het project eHR
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zullen stappen en hun eigen — vaak duurdere — personeelbeheerssysteem verder ontwikkelen.
Dit zou de hoofddoelstelling van het project eHR (kostenvermindering en een efficiënter organisatiebeheer) schaden. De middelen die nu al in het project werden geïnvesteerd, worden dan
nutteloos.
Astrid: financiering en naleving van de reglementering
Het beheerscontract waarop de publiekrechtelijke nv Astrid zich baseert om haar verhoudingen
met de Staat te regelen, onder andere op het vlak van subsidies, strookt niet meer met de economische werkelijkheid. De bedragen die de vennootschap uitgeeft, overschrijden de begrotingskredieten die ze voor haar werking kreeg toegekend.
Rekening houdende met de technologische evoluties, het gewijzigde aandeelhouderschap in
de nv (in 2011 werd de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij haar enige aandeelhouder) en het feit dat de nv op 31 december 2012 een thesaurie van 87 miljoen euro had geaccumuleerd, beveelt het Rekenhof aan de financiering van de nv Astrid te herzien en een nieuw
beheerscontract op te stellen.
Het Rekenhof herinnert er ook aan dat het principe van de begrotingsspecialiteit en de budgettaire ESR-classificatie op het niveau van de algemene uitgavenbegroting moeten worden nageleefd, alsook het juridische kader van de vennootschap, onder meer wat de samenstelling van de
raad van bestuur betreft.
Uitgaven voor medische en niet-medische zorgverlening aan geïnterneerden
Doordat een aantal wettelijke en reglementaire bepalingen over de uitgaven voor zorgverlening
aan geïnterneerden niet werden nageleefd, mist de terugbetaling van de onkosten die de verzorgingsinstellingen factureren in een aantal gevallen de vereiste rechtsgrond. De interne controle
van de FOD Justitie met betrekking tot deze uitgaven vertoont belangrijke gebreken. Die uitgaven nemen nochtans jaar na jaar toe en de achterstand in de betaling van de facturen voor deze
zorgverlening is in 2013 opgelopen tot een totaal bedrag van meer dan 15 miljoen euro, waardoor
de begrotingskredieten ontoereikend zijn.
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In uitvoering van artikel 75 van de wet van 22 mei 2003, bezorgt het Rekenhof de algemene
rekening van het algemeen bestuur samen met zijn opmerkingen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers vóór 31 oktober volgend op het jaar waarop de rekening betrekking
heeft.
De volgende hoofdstukken beschrijven de controle van de uitvoeringsrekening van de
begroting en de jaarrekening. In hoofdstuk 1 wordt de uitvoering van de Europese verplichtingen en de tenuitvoerlegging van het stabiliteitspact toegelicht. Hoofdstuk 2 becommentarieert de rekening van uitvoering van de begroting alsook de genomen begrotingsmaatregelen. Hoofdstuk 3 bevat de commentaar bij de verschillende onderdelen van
de jaarrekening. In de hoofdstukken 4 tot 7 komen respectievelijk het boekhoudsysteem
Fedcom, de evolutie van de rijksschuld, de evolutie van de pensioenen en de personeelsmiddelen van het openbaar ambt aan bod. Hoofdstuk 8, tot slot, geeft een overzicht van de
toepassing van de rechtsprekende opdracht van het Rekenhof.
De eigenlijke algemene rekening van het algemeen bestuur, zoals door de minister van
Begroting aan het Rekenhof voorgelegd, wordt samen met een aantal eigen tabellen van
het Rekenhof in een afzonderlijk Volume II Tabellen van dit Boek gepubliceerd. Dat volume
II wordt enkel online op de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be) ter beschikking
gesteld.

1

Overlegging van de algemene rekening

De begrotings- en comptabiliteitsregels van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie
van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (hierna afgekort de wet van
22 mei 2003) zijn sinds 1 januari 2009 gefaseerd ingevoerd bij de diensten van algemeen
bestuur: eerst bij vijf pilootdepartementen (2009) en nadien bij de andere departementen
op basis van drie roll-outs (in 2010, 2011 en 2012)1. De algemene rekening 2012 is bijgevolg
de eerste rekening waarin zowel de budgettaire als de economische verrichtingen van alle
diensten van het algemeen bestuur zijn opgenomen.
De wet van 22 mei 2003 regelt ook het budgettair en boekhoudkundig kader van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de staatsbedrijven. De inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 werd voor
die categorieën van diensten echter uitgesteld tot 1 januari 20142. Tot die datum blijven die
diensten onderworpen aan de vroegere wetgeving. Een stand van zaken van de overlegging
en de controle van de rekeningen van die categorieën van diensten is terug te vinden in deel
II van dit Boek.

1

2

Pilootdepartementen: FOD Kanselarij van de Eerste Minister, FOD Budget en Beheerscontrole, FOD Personeel en
Organisatie, FOD Informatie- en Communicatietechnologie en FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Deelnemers aan roll-out 1: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, FOD Economie,
KMO, Middenstand en Energie, FOD Sociale Zekerheid en POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding,
Sociale Economie en Grootstedenbeleid. Deelnemers aan roll-out 2: FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handelen Ontwikkelingssamenwerking, FOD Financiën en FOD Mobiliteit en Vervoer. Deelnemers aan roll-out 3: FOD
Justitie, FOD Binnenlandse Zaken, Federale Politie, Defensie en POD Wetenschapsbeleid.
Artikel 2 van de wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2011. Een nieuw uitstel tot 1 januari 2016 wordt
voorbereid.
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De minister van Begroting legde de algemene rekening 2012 van het algemeen bestuur
voor aan het Rekenhof met een brief van 27 juni 2013, overeenkomstig de in de wet van
22 mei 2003 vooropgestelde termijn. De algemene rekening omvat de rekening van uitvoering van de begroting en de jaarrekening, die zelf is samengesteld uit de balans, de resultatenrekening, de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen en de toelichting.
Bij brief van 13 september 2013 diende de minister van Begroting een aangepaste versie
van de uitvoeringsrekening van de begroting bij het Rekenhof in. In deze nieuwe versie
werden de vaststellingen en opmerkingen uit de controle van het Rekenhof van dit deel
van de algemene rekening geïntegreerd. Hoewel de aanpassing van de uitvoeringsrekening
van de begroting ook implicaties heeft op sommige cijfers van de jaarrekening en ondanks
de belangrijke gevolgen van de opmerkingen van het Rekenhof op zowel de balans als de
resultatenrekening, werd geen nieuwe versie van de jaarrekening 2012 aan het Rekenhof
voorgelegd. Enkel een aangepaste versie van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen (boekingen in de klassen 8 en 9 van het rekeningenstelsel) en een aangepaste
staat van de reconciliatie tussen de algemene en de begrotingsboekhouding werden meegestuurd.

2

Goedkeuring van voorgaande rekeningen

Vóór de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 bepaalde artikel 120, §  2, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit dat de regering het wetsontwerp houdende
eindregeling van de begroting indient bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
De laatste in het Staatsblad gepubliceerde rekening van uitvoering van de begroting is die
van het begrotingsjaar 2006. De uitvoeringsrekening 2007 werd op 29 oktober 2009 door
de Kamer goedgekeurd maar is nog niet gepubliceerd. De uitvoeringsrekening 2008 werd
door het Rekenhof gecontroleerd maar de regering heeft ze nog niet ter goedkeuring aan
het parlement voorgelegd.
Het Rekenhof herinnert eraan dat overeenkomstig artikel 76 van de wet van 22 mei 2003,
van kracht sinds 1 januari 2009, het wetsontwerp dat aan de Kamer wordt voorgelegd over
het geheel van de algemene rekening van het algemeen bestuur gaat en niet meer uitsluitend over de eindregeling van de begroting. Er werd nog geen algemene rekening volgens
die nieuwe procedure goedgekeurd.

3

Controleverklaring

Krachtens artikel 180 van de Grondwet en artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 houdende
organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat heeft het Rekenhof de algemene rekening van het algemeen bestuur van de Staat van het dienstjaar
2012 gecontroleerd en zendt het die met zijn opmerkingen in dit Boek over aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers.
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In het kader van het Europese begrotingspact is België, net als een aantal andere landen, onderworpen aan een procedure bij buitensporige tekorten. In die context heeft België zich er
ten aanzien van de Europese gezagsdragers toe verbonden in 2012 een traject te doorlopen
om de overheidsfinanciën te saneren. Het is de bedoeling tot een begroting in evenwicht
te komen en de Belgische overheidsschuld op termijn duurzaam terug te dringen. Door de
vertraging van de economie in 2012 en de tegemoetkoming van de Staat in het kapitaal van
Dexia, is België er echter niet in geslaagd de doelstellingen te halen die aanvankelijk waren vastgelegd. Het vorderingensaldo beliep uiteindelijk -4,0 % van het bruto binnenlands
product (BBP) in plaats van -2,8 % en de staatsschuld groeide verder aan tot 99,8 % van het
BBP. Bovendien is het structurele overheidstekort niet snel genoeg gedaald. Die ongunstige
resultaten hebben de Europese Commissie er in mei 2013 toe gebracht België aan te manen
de nodige maatregelen te nemen om opnieuw tot duurzame gezonde overheidsfinanciën te
komen.

1

Vorderingensaldo van de overheidsbesturen

Net als de meeste Europese landen wordt België al enige jaren geconfronteerd met een
verslechterende economische omgeving die zwaar weegt op de toestand van de overheidsfinanciën. Sinds 2009 heeft Europa België dan ook onder verhoogd toezicht geplaatst en
onderworpen aan de procedure bij buitensporige tekorten in het kader van het Europese
stabiliteits- en groeipact3. België werd meer bepaald verzocht zijn begrotingstekort zo snel
mogelijk terug te brengen tot maximaal 3 % van het BBP en op termijn te streven naar een
begroting in evenwicht. Europa benadrukte ook dat de verbetering duurzaam moet zijn en
dat er in plaats van gerichte ingrepen meer gebruik moet worden gemaakt van structurele
maatregelen met een blijvend effect.
Om aan die verplichting te voldoen, had België zich er in de diverse stabiliteitsprogramma’s
die tot 2012 waren ingediend bij de Europese Commissie, toe verbonden dat tekort terug te
dringen tot 2,8 % van het BBP in 2012. Het was de bedoeling tot een nominaal evenwicht te
komen in 2015.
Ondanks de slechter wordende economische vooruitzichten en de lange politieke crisis in
2010 en 2011 keurde de regering een meerjarenplan goed voor de begroting om aan die
verbintenis te kunnen voldoen. Het plan werd goedgekeurd tijdens het begrotingsconclaaf van december 2011 en omvatte diverse maatregelen die naar verwachting 10,4 miljard
euro moesten opleveren in 2012 (voor entiteit I4). Het terugkerende effect van die maatregelen moest in 2014 leiden tot een verbetering met 15,3 miljard euro, wat overeenstemt
met het begrotingstraject dat vervat is in de stabiliteitsprogramma’s van België. Op 11 januari 2012 kwam de Commissie tot het besluit dat het overheidstekort, op basis van het
macro-economische scenario dat op dat moment werd gehanteerd, 2,9 % van het BBP zou
bedragen en dat geen bijkomende maatregelen in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten nodig waren.

3

4

Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad van 7 juli 1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten, Publicatieblad van de Europese Unie, L. 209, 2 augustus 1997,
p. 6-11.
Entiteit I omvat de federale Staat en de sociale zekerheid. Entiteit II zijn de deelstaten en de lokale besturen.
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Door de slechter wordende economische toestand bleek echter dat het programma niet zou
kunnen worden uitgevoerd zonder bijkomende maatregelen.
De regering moest dus niet enkel ingrijpen om de begrotingsuitgaven onder controle te
houden (o.m. door kredieten te blokkeren), maar zag zich ook gedwongen om bij de begrotingsaanpassing begin 2012 nieuwe beslissingen te nemen voor in totaal 1,5 miljard euro.
Daarna werden in de loop van 2012 nog maatregelen genomen voor 0,9 miljard euro.
Het onderzoek van de begrotingsrealisaties wijst evenwel uit dat de initiële ambities van
het stabiliteitsprogramma niet werden gehaald, ondanks die inspanningen. Eind 2012 lieten de overheidsbesturen immers een vorderingensaldo optekenen van -4,0 % van het BBP
(waarvan -3,5 % betrekking had op entiteit I en -0,5 % op entiteit II), in plaats van de initieel
beoogde -2,8 %. De 3 %-norm werd dus niet gehaald en dat was nodig om niet langer onderworpen te zijn aan de procedure bij buitensporige tekorten. Het verschil van 1,1 % valt deels
(voor 0,8 %) te verklaren door de eenmalige operatie van de herkapitalisatie van Dexia.
Los van de verbetering van het nominale saldo van de overheidsfinanciering had de Belgische regering ook aan de Europese instanties beloofd het structurele saldo van de overheidsfinanciën met gemiddeld 0,75 % per jaar terug te dringen. Daarmee wordt het begrotingssaldo bedoeld na neutralisatie, enerzijds, van de wisselvalligheden die te wijten zijn
aan de economische conjunctuur (o.m. de automatische variaties in fiscale ontvangsten en
werkloosheidsuitgaven) en anderzijds van de impact van niet-recurrente factoren (zoals, in
2012, de financiële tussenkomst van de Staat ten gunste van Dexia).
Uit de begrotingsrealisaties komt echter naar voren dat het structurele saldo minder verbeterd is dan door de Europese Unie was aanbevolen. In 2012 beliep de verbetering van het
saldo slechts 0,5 % van het BBP en in de periode 2009-2012 was dat gemiddeld 0,3 % op
jaarbasis. Eind 2012 beliep het structurele saldo uiteindelijk -2,9 % in plaats van -2,1 % van
het BBP, de doelstelling van België in het stabiliteitsprogramma 2012-2015.
Door die situatie moest de Europese Commissie uiteindelijk besluiten dat de Belgische begrotingsinspanningen ontoereikend waren. In een aanbeveling aan de Europese Raad van
29 mei 2013 stelde ze: “De budgettaire inspanning voldoet op significante wijze niet aan hetgeen door de Raad is aanbevolen en was in 2011 zelfs geheel afwezig”. De Commissie stelde
bijgevolg voor om België ook in 2013 nog te onderwerpen aan de procedure bij buitensporige
tekorten, zonder de Belgische regering extra tijd te gunnen om het begrotingstekort onder
de 3 % van het BBP te krijgen. De Commissie verantwoordde haar beslissing om geen extra
tijd te gunnen onder meer door te benadrukken dat België, in tegenstelling tot andere landen, geen “effectieve actie” had ondernomen in de zin van het pact, en door te stellen dat de
gemiddelde begrotingsinspanning van België sinds 2010 slechts overeenstemt met de helft
van wat werd aanbevolen.
Op 29 mei 2013 stelde de Commissie aan de Europese Raad voor België aan te manen zijn
nominale tekort in 2013 terug te brengen tot 2,7 % van het BBP en zijn structurele tekort
datzelfde jaar te beperken tot 1 % van het BBP. Om de boete te ontlopen waarin het begrotingspact voorziet5, keurde de Belgische regering in juli 2013 een reeks maatregelen goed

5

Die boete is gelijk aan 0,2 % van het BBP, verhoogd met een tiende van het verschil tussen het tekort en de norm (3 %).
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om het begrotingstekort in 2013 op structurele wijze met nagenoeg 750 miljoen euro terug
te dringen. Die beslissing, samen met de belofte van de deelstaten dat ze hun respectieve
begrotingstrajecten zouden naleven, liet België toe ten aanzien van de Europese Commissie
een begrotingstekort voor te leggen dat voldoet aan wat voordien gevraagd was.
Bovendien kreeg België de toelating zijn begrotingstraject de komende jaren bij te sturen
om rekening te houden met de vertragende conjunctuur. Zo beoogt het nationale stabiliteitsprogramma 2013-2016 voortaan een structureel evenwicht van de overheidsfinanciën
in 2015 en een overschot van 0,75 % van het BBP in 2016 (dat overschot wordt toereikend
geacht om het hoofd te bieden aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht
van de kosten van de vergrijzing op lange termijn). De terugkeer naar het nominale evenwicht werd verschoven naar 2016.
Volgens de bepalingen van het Europese begrotingspact moet dat structurele overschot
vanaf die datum behouden blijven (eventueel door middel van een schommelingsmarge die
zich beperkt tot 0,5 % van het BBP), met het risico dat België opnieuw onderworpen wordt
aan een procedure bij buitensporige tekorten.

2

Terugdringen van de overheidsschuld

In haar analyse van de overheidsfinanciën onderzocht de Europese Commissie ook of het
schuldenniveau van de landen van de eurozone houdbaar is.
Volgens het begrotingspact wordt een overheidsschuld van meer dan 60 % van het BBP
gezien als een potentiële onevenwichtsfactor. Om niet aan een procedure bij buitensporige
tekorten te worden onderworpen, moeten de betrokken landen dus zien te vermijden dat ze
een schuld van meer dan 60 % voorleggen.
Bij wijze van overgangsmaatregel moeten landen met een schuld van meer dan 60 % naar
die norm streven. Tot het versterkte begrotingspact in december 2011 in werking trad, preciseerde de Europese regelgeving niet hoe snel de vereiste sanering moest gebeuren, en vermeldde ze enkel dat de overheidsschuld “significant” moest worden teruggedrongen. Sindsdien zijn de criteria preciezer geworden en moet de schuld jaarlijks worden verminderd met
een twintigste van het verschil tussen de effectieve overheidsschuld ten opzichte van het
BBP en de al genoemde 60 %-norm. Bij haar onderzoek houdt de Commissie rekening met
de gemiddelde jaarlijkse waarde van de realisaties van de laatste drie jaar. Landen die de
norm niet halen, kunnen opnieuw worden onderworpen aan de procedure bij buitensporige
tekorten.
Rekening houdend met wat voorafgaat, zou België zijn overheidsschuld dus jaarlijks met
nagenoeg 2 % van het BBP moeten terugdringen.
De evolutie van de Belgische overheidsschuld tussen 2009 en 2012 stemt echter niet overeen
met de schuldverminderingscriteria. De schuld steeg immers van 95,7 % van het BBP in
2009 tot 99,6 % van het BBP in 2012. Het verschil met de norm is dus nog met 3,9 % toegenomen in plaats van met 6 % te verminderen.
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Voor 2012 is de toename van de schuldgraad (+1,8 % van het BBP) in de eerste plaats (voor
+2,0 % van het BBP) te wijten aan endogene factoren6. Dat zijn macro-economische en
financiële variabelen die een automatisch effect hebben op de evolutie van de schuld, te
weten de groei van het BBP, de intrestvoeten en het initiële niveau van de overheidsschuld.
Indien die variabelen (of één ervan) te slecht zijn, heeft de overheidsschuld de neiging spontaan toe te nemen, los van enige andere maatregel. Die neiging van de schuld om spontaan
aan te groeien, valt enkel te temperen als het primaire saldo (het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven zonder de intrestlasten) voldoende groot is. Het primaire saldo dat
in 2012 effectief werd vastgesteld, lag nagenoeg 2 % van het BBP lager dan wat vereist was
om het niveau van de overheidsschuld te stabiliseren.
Er zijn daarentegen exogene factoren (voornamelijk gerichte acties voor steun aan banken
en aan Europese landen in moeilijkheden, en de daaruit voortvloeiende terugbetalingen)
die veeleer hebben geholpen om de overheidsschuld terug te dringen (-0,2 %).
Het feit dat België dat criterium voor het terugdringen van de schuld en bijgevolg de regels
van het begrotingspact schendt, werd door de Europese Commissie niet bestraft, en wel om
twee redenen.
Ten eerste bepaalt de Europese regelgeving dat een overgangsperiode wordt toegekend aan
landen die aan een procedure bij buitensporige tekorten worden onderworpen (wat voor
België het geval is sinds 2009). Op die manier wordt rekening gehouden met een situatie
die te ongunstig werd geacht op het moment dat de verdragen in werking traden en die
daardoor niet onmiddellijk bij te sturen is. Voor die landen zal de Commissie dus pas na het
verstrijken van de overgangsperiode beoordelen of de overheidsschuld snel genoeg wordt
teruggedrongen.
Ten tweede kan de Commissie rekening houden met uitzonderlijke elementen die een land
hinderen bij het effectief verbeteren van zijn schuldgraad. De graduele verslechtering van
de economie is zo’n element. De Commissie kan ook rekening houden met beslissingen die
de overheidsschuld niet meteen doen dalen, maar die niettemin een gunstig effect hebben op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn. Ze kan bijvoorbeeld
rekening houden met hervormingen die de kosten van de vergrijzing moeten indijken, met
maatregelen om de werkgelegenheid op te krikken, met bepaalde grote investeringen, met
bilaterale en multilaterale steun tussen EU-lidstaten enz.
In zijn nationale stabiliteitsprogramma 2013-2016 heeft België zich ertoe verbonden zijn
overheidsschuld terug te brengen van 100,0 % van het BBP in 2013 tot 93,0 % van het BBP in
2016, wat neerkomt op een daling met meer dan 2 % per jaar, overeenkomstig de Europese
regelgeving. De Belgische regering heeft onder meer beloofd die doelstelling te realiseren
door een geleidelijke toename van het primaire saldo, dat zou evolueren van -0,5 % van het
BBP in 2012 naar +3,4 % in 2016.
In een advies van 29 mei 2013 stelde de Europese Commissie echter, op basis van de vooruitzichten die haar eigen diensten in het voorjaar van 2013 opstelden, dat die inschatting te

6

De term ‘endogene factoren’ wordt ook gebruikt in het hoofdstuk over de evolutie van de staatsschuld en de overheidsschuld, zij het in een licht andere betekenis.
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optimistisch was gezien de nieuwe conjunctuurvertraging waar de lidstaten inmiddels mee
af te rekenen hadden. Volgens die vooruitzichten zou de Belgische overheidsschuld toenemen tot 102 % van het BBP in 2014 (in plaats van de 99 % uit het Belgische stabiliteitsprogramma). Om de schuld in 2013 onder de 100 % BBP te houden, heeft de Belgische regering
in 2013 de vennootschap Royal Park Investments verkocht voor nagenoeg 1 miljard euro.

2
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1

Begrotingsresultaten en vorderingensaldo

1.1
Begrotingssaldo
Het nettobegrotingssaldo is het verschil tussen de lopende ontvangsten en de kapitaalontvangsten (leningopbrengsten niet meegerekend) en de lopende uitgaven en kapitaaluitgaven (buiten de aflossing van de schuld). Het verschilt van het vorderingensaldo, zoals in het
volgende punt 2 wordt uitgelegd.
Het begrotingssaldo wordt berekend op basis van de vastgestelde rechten en niet op basis
van de kasbewegingen, met als belangrijke uitzondering de ontvangsten van de fiscale besturen7. De technische verrichtingen inzake de rijksschuld (terugkoop van effecten) zijn
niet in het saldo opgenomen.
De berekening werd door het Rekenhof uitgevoerd. Het beveelt aan dat de administratie
zelf het nettobegrotingssaldo voor de latere jaren zou berekenen.
De lopende verrichtingen en de kapitaalverrichtingen voor 2012 zijn als volgt vastgesteld
(in miljoen euro):
Ontvangsten

52.235,1

Uitgaven

63.327,7

Nettobegrotingssaldo

-11.092,6

Dit begrotingsresultaat van -11,1 miljard euro vormt de voornaamste oorzaak van de evolutie van de rijksschuld.
De onderstaande tabel geeft de begrotingssaldi van de begrotingsjaren 2008 tot 20128 weer:
Tabel 1 – B
 egrotingssaldo 2008-2012 (in miljoen euro)
2008

2009

2010

2011

2012

Ontvangsten

44.051,3

41.734,0

43.706,0

41.034,5

52.235,1

Uitgaven

70.112,6

50.770,4

54.580,9

59.737,6

63.327,7

-26.061,3

-9.036,4

-10.874,9

-18.703,1

-11.092,6

Nettobegrotingssaldo
Bron: Boeken van het Rekenhof

De evolutie van het begrotingssaldo werd aanvankelijk getekend door de financiële crisis
van 2008 waardoor de Staat op grote schaal tussenbeide moest komen ten voordele van
bepaalde financiële instellingen en vervolgens door de economische crisis. De uitgaven- en
ontvangstenschommelingen in 2012 worden gedetailleerd becommentarieerd in de volgende punten van dit hoofdstuk.

7
8

Artikel 167 van de wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 december 2010, van toepassing tot 31 december 2014.
Met inbegrip van de financiering van de Europese Unie en, voor de voorgaande jaren, de stortingen aan het Zilverfonds en aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur.
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1.2
Vorderingensaldo
Het EDP-vorderingensaldo9 van de federale overheid blijft in 2012 op hetzelfde peil als in
2011 en bedraagt opnieuw -3,4 % van het BBP. In absolute termen bedraagt het -12.947 miljoen euro tegenover -12.468 miljoen euro voor 2011. Het vorderingensaldo van de sociale
zekerheid in 2012 bedraagt ongeveer -0,1 % van het BBP (tegenover een quasi nulsaldo in
2011). Voor entiteit I 10 bedraagt het vorderingensaldo aldus -3,5 %.
Tabel 2 – Vorderingensaldo voor Entiteit I (in miljoen euro in en % van het BBP)
EDP-vorderingensaldo Entiteit I

2008

2009

2010

2011

2012

Federale overheid

-5.683

-14.245

-10.755

-12.468

-12.947

Sociale zekerheid

1.586

-2.410

-131

68

-199

Totaal Entiteit I

-4.097

-16.655

-10.886

-12.400

-13.146

Gerealiseerd (in % BBP)

-1,1 %

-4,9 %

-3,0 %

-3,4 %

-3,5 %

Norm (in % BBP)

0,2 %

-5,1 %

-3,8 %

-3,1 %

-2,4 %

Bron: Rekeningen van de overheid 2012 (september 2013) en stabiliteitsprogramma’s van België.
Voor alle overheidsbesturen samen bedroeg het vorderingensaldo in 2012 -14.959 miljoen
(-4,0 % van het BBP), tegenover -13.715 miljoen euro (-3,7 % van het BBP) het jaar voordien.
Het werd daarbij met -0,8 % van het BBP beïnvloed door de kapitaalverhoging van Dexia
van eind 2012.
Tabel 3 – Gerealiseerd en genormeerd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid (in % van het
BBP)
EDP-vorderingensaldo

2008

2009

2010

2011

2012

Gerealiseerd (in % BBP)

-1,0 %

-5,6 %

-3,7 %

-3,7 %

-4,0 %

Norm (in % BBP)

0,0 %

-5,9 %

-4,8 %

-3,6 %

-2,8 %

Bron: Rekeningen van de overheid 2012 (perscommuniqué INR, maart 2013) en stabiliteitsprogramma’s
van België.
In het stabiliteitsprogramma 2013-2016, dat is gebaseerd op de aanbevelingen van de Hoge
Raad van Financiën, heeft de Belgische overheid zich verbonden om voor het jaar 2016 een
positief vorderingensaldo van +0,2 % van het BBP ter realiseren.

9

Het vorderingensaldo volgens de procedure van de buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure of EDP)
wordt door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) berekend.
10 Entiteit I omvat de federale overheid en de sociale zekerheid, entiteit II de gemeenschappen en gewesten en de
lokale overheden.
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Tabel 4 – Genormeerd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid (in % van het BBP)
Jaar

2013

Genormeerd vorderingensaldo

2014

-2,54 % à -2,15 %

(*)

2015

-2,1 %

2016

-0,8 %

0,2 %

* De regering engageert zich om in 2013 het structurele tekort tot -1,8 % van het BBP terug te drin-

( )

gen. Bij deze structurele inspanning van 1,1 % van het BBP wordt een vorderingensaldo van -2,54 %
van het BBP bereikt. Aanvullende eenmalige maatregelen (om de schuldgraad terug te dringen)
kunnen een verbetering van het vorderingensaldo tot -2,15 % van het BBP mogelijk maken.

Bron: stabiliteitsprogramma van België (2013-2016), p. 13
1.3

Overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo

1.3.1
Vorderingensaldo 2012
Onderstaande tabel geeft de berekening van het vorderingensaldo 2012 uit het begrotingssaldo weer 11. In de punten daarna wordt bij de cijfers uit de berekening toelichting gegeven.
Tabel 5 – Vorderingensaldo 2012 (in miljoen euro, berekend eind september 2013)
Omschrijving
Begrotingssaldo op basis van de vastgestelde rechten voor de ontvangsten
(zie punt 1.1)(*)

2012
-11.092,6

Overgang naar de geïnde ontvangsten
Begrotingssaldo op basis van de geïnde ontvangsten

130,2
-10.962,4

“Verrichtingen buiten begroting”

415,2

Fondsen en autonome instellingen

133,1

Eliminatie interne verrichtingen

807,2

Netto te financieren saldo volgens de economische hergroepering

-9.606,9

Eliminatie kredietverleningen en deelnemingen (ESR-code 8)
Vorderingensaldo van de economische hergroepering
Correcties
ESR-95 vorderingensaldo

280,1
-9.326,8
-3.937,1
-13.263,9

Nettorentebetalingen swapovereenkomsten en termijncontracten met
rentevaststelling na afloop
Vorderingensaldo in het kader van de buitensporige tekorten

317,2
-12.946,7

* E
 r wordt geen rekening gehouden met de terugbetalingen en aankoop van effecten die, niet-

( )

tegenstaande ze als ESR-code 8 zijn geboekt, behoren tot het beheer van de rijksschuld. Vanaf
2011 wordt (door de invoering van Fedcom) de ESR-code 8 immers aanzienlijk beïnvloed door de
terugbetaling en aankoop van effecten in portefeuille: voor 2012 respectievelijk +12.410,9 miljoen
euro ontvangsten en -10.969,6 miljoen euro uitgaven (of per saldo +1.441,3 miljoen euro).

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Budget en Beheerscontrole en het INR

11 Voor een beschrijvende analyse van de overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo, zie Rekenhof,
168e Boek, Volume I, p. 71-79. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

44

Het begrotingssaldo 2012 zoals door het Rekenhof vastgesteld in september 2013 bedraagt
-11.092,6 miljoen euro. Bij het opstellen van het vorderingensaldo in het voorjaar 2013 wordt
voor de ontvangsten rekening gehouden met de ontvangsten die op dat moment voor
2012 geïnd waren en die 130,2 miljoen hoger lagen.
1.3.2

Overgang van het begrotingssaldo naar het netto te financieren saldo volgens
de economische hergroepering
Bij de samenstelling van de economische hergroepering wordt rekening gehouden met een
aantal “verrichtingen buiten begroting”. Die bevatten naast alle toegewezen ontvangsten
aan de gemeenschappen en gewesten en de sociale zekerheid (48.923 miljoen euro zowel
in ontvangsten als in uitgaven) een aantal andere (technische) correcties met een positief
effect van 415,2 miljoen euro. Zo kan voor de lonen van de Fedcomdepartementen van de
laatste roll-out december 2011 in de uitgavenrekening worden geëlimineerd (+324 miljoen
euro). Daarnaast wordt voornamelijk een deel van de storting 2012 van de Nationale Loterij
aan Ontwikkelingssamenwerking die pas in 2013 werd doorgevoerd, aan 2012 toegerekend
(+69,8 miljoen euro).
Het resultaat (netto te financieren saldo) van de fondsen en autonome instellingen van de
federale overheid waarmee de macrobudgettaire dienst van de FOD Budget en Beheerscontrole rekening houdt bedraagt 133,1 miljoen euro (15.579,8 miljoen euro ontvangsten
tegenover 15.446,7 miljoen euro uitgaven).
Door de eliminatie van de interne verrichtingen wordt het begrotingssaldo 2012 met
807,2 miljoen euro gecorrigeerd. Het betreft voornamelijk de betaling van 785,6 miljoen
euro intrest aan het Zilverfonds.
1.3.3

Overgang van het netto te financieren saldo volgens de economische hergroepering naar het vorderingensaldo van de economische hergroepering
De berekening van het vorderingensaldo houdt geen rekening met de verrichtingen opgenomen onder de ESR-code 8 – Kredietverleningen en kredietaflossingen, deelnemingen en
vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten (+280,1 miljoen euro).
De ontvangsten ESR-code 8 (4.524,4 miljoen euro) bestaan hoofdzakelijk uit de terugbetaling van leningen toegekend aan financiële instellingen (3.500 miljoen euro met daar bovenop 525 miljoen euro terugbetalingspremie) en de wisselwinsten op de financiële dienst
van de Schuld in vreemde munt (279,5 miljoen euro).
De uitgaven met ESR-code 8 (-4.804,5 miljoen euro) bevatten onder meer de kapitaalverhoging van Dexia (-2.915 miljoen euro)12, de deelname van België in het kapitaal van het
Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) (-1.112,7 miljoen euro) en de wisselkoersverschillen
en verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten (-730,9 miljoen euro).

12 Deze uitgave stond geboekt als ESR-code 8 en wordt geëlimineerd. Eurostat oordeelde uiteindelijk dat de storting
aan Dexia wel doorweegt op het vorderingensaldo. Het INR houdt hier rekening mee (zie punt 1.3.4).
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1.3.4

Overgang van het vorderingensaldo van de economische hergroepering naar
het ESR-95 vorderingensaldo
Het vorderingensaldo van de economische groepering zoals in het voorjaar van 2013 opgesteld door de macrobudgettaire dienst van de FOD Budget en Beheerscontrole bedraagt
-9.326,8 miljoen euro. Het ESR-vorderingensaldo 2012 bedraagt -13.263,9 miljoen euro. Het
INR houdt ook nog rekening met een aantal bijkomende ontvangsten en uitgaven (voor een
nettobedrag van -3.937,1 miljoen euro) om:
•

•

•
•

de volledige perimeter van de overheidssector te dekken (+107,4 miljoen euro): het INR
neemt immers in het vorderingensaldo de ontvangsten en uitgaven van een tiental instellingen op;
sommige financiële verrichtingen uit te sluiten (-3.286,0 miljoen euro): -2.915,0 miljoen
euro voor Dexia en daarnaast voornamelijk -317,2 miljoen euro voor swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop;
rekening te houden met het volgens ESR voorgeschreven boekingsmoment (-763,3 miljoen euro);
diverse andere redenen (+4,8 miljoen euro).

De correcties om rekening te houden met het volgens ESR voorgeschreven boekingsmoment worden onder meer doorgevoerd om:
•
•
•
•
•

•

de fiscale ontvangsten op basis van vastgestelde rechten aan te rekenen (-248,7 miljoen euro)13;
een aanpassing door te voeren in het kader van laattijdige boekhoudkundige verwerking
(-241,4 miljoen euro);
de in 2012 doorgevoerde terugbetalingen door het Fonds voor Milieuvriendelijke Maatregelen voor Auto’s (MMA) aan 2011 toe te rekenen (+94,3 miljoen euro);
de bijdrage 2012 van België aan de Europese Unie te corrigeren voor het deel van de bijdrage 2011 (-31,4 miljoen euro) en de bijdrage 2012 (-107,0 miljoen euro);
de in 2012 ontvangen vergoedingen die de banken verschuldigd waren in ruil voor de
toekenning van staatsgaranties voor hun interbancaire leningen aan 2011 toe te rekenen
(-133,4 miljoen euro).
het effect van de inkorting van de betaaltermijn voor de accijnzen tabak van vier naar
drie weken te neutraliseren (-45 miljoen euro) en de fiscale ontvangsten ten gevolge van
de veroordeling voor discriminatie voor de energiebesparende maatregelen te corrigeren (-56,9 miljoen euro).

Het ESR-vorderingensaldo 2012 bedraagt aldus -13.263,9 miljoen euro.
1.3.5

Overgang van het ESR-95 vorderingensaldo naar het vorderingensaldo in het
kader van de procedure bij buitensporige tekorten
In het kader van de procedure bij buitensporige tekorten hoeft geen rekening te worden gehouden met de correctie van de nettorentebetalingen uit hoofde van swapovereenkomsten
en termijncontracten met rentevaststelling na afloop (+317,2 miljoen euro).

13 In de praktijk gebruikt het INR de methode van de “getransactionaliseerde kas”. Die bestaat erin de ontvangsten
te boeken op het moment van economische activiteit/inkohiering en niet op het moment waarop ze daadwerkelijk
worden geïnd. Dat komt dus neer op het doorvoeren van een verschuiving van één of twee maanden op de kasontvangsten. Zie ook commentaar in het Jaarverslag 2011, Algemene Gegevensbank, p. 79 (december 2012).
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1.4
Overzicht van de in 2012 besliste begrotingsmaatregelen
In het stabiliteitspact werd voor Entiteit I (de federale overheid en de sociale zekerheid) een
maximaal tekort van het vorderingensaldo van 2,4 % vooropgesteld. Gezien de beslissing
van het initiële begrotingsconclaaf om het evenwicht in de sociale zekerheid te bewaren,
werden de budgettaire inspanningen die nodig waren om niet boven het toegelaten tekort
uit te stijgen integraal ten laste gelegd van de federale overheid. Om de budgettaire doelstelling voor Entiteit I te halen, werd het maximaal toegelaten tekort in de trimestriële
verslagen van het Monitoringcomité bepaald op 9,1 miljard euro.
Voor de opmaak van de initiële begroting 2012 werd gesteund op het verslag van het Monitoringcomité van 30 september 2011. Door de vertraging in de economische groei werd het
totale tekort op het vorderingensaldo geraamd op 20,5 miljard euro.
Om de budgettaire doelstelling te bereiken, nam de regering bij de opmaak van de initiële
begroting diverse maatregelen voor een bedrag van 10,4 miljard euro. Door de verslechterende economische toestand moest de regering in de loop van 2012 bijkomende maatregelen nemen voor een bedrag van 2,4 miljard euro.
Het is dus belangrijk hierbij op te merken dat deze maatregelen genomen zijn op basis van
het maximale tekort van Entiteit I van 2,4 % van het bbp, telkens vertrekkend vanuit de
raming van het vorderingensaldo bij ongewijzigd beleid na aanbreng van technische correcties14.
Tabel 6 – Vorderingensaldo Entiteit I 2012 (in miljard euro)
Vorderingensaldo bij
ongewijzigd
beleid

Objectief
2,4 %

Te
nemen
maatregelen

Technische correcties

Genomen
maatregelen

Tijdstip

Monitoringcomité
30/9/2011

-20,5

-9,2

11,3

0,9

Monitoringcomité
24/2/12

-10,5

-9,1

1,8

0,3

1,5 Eerste aangepaste begroting

Monitoringcomité
6/7/12

-9,2

-9,1

0,1

-

0,1 Tweede aanpaste begroting
en omzendbrief
begrotingsbehoedzaamheid

Monitoringcomité
15/10/2012

-9,9

-9,1

0,8

-

0,8 Omzendbrief
begrotingsbehoedzaamheid

Totaal saneringsmaatregelen

1,2

10,4 Initiële
begroting

12,8

Bron: verslagen van het Monitoringcomité en Rekenhof

14 Deze technische correcties moeten worden beschouwd als een actuele herberekening van een aantal parameters
bij ongewijzigd beleid en mogen dus niet als een reële besparingsmaatregel worden beschouwd.
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Het totaal bedrag aan maatregelen bedraagt dus 12,8 miljard euro. Dit bedrag bevat echter dubbeltellingen15 en houdt geen rekening met een aantal technische correcties16 en/
of het herschatten van de opbrengst van een aantal maatregelen door het Monitoringcomité17. Voornoemd bedrag moet dus zowel in positief als in negatief worden gecorrigeerd.
Rekening houdend met deze correcties bedraagt het bedrag aan saneringsmaatregelen
12,7 miljard euro (zie onderstaande tabel). Voor de indelingen van deze maatregelen tussen
de uitgaven en de ontvangsten werd zoveel mogelijk gesteund op de indeling gebruikt in de
parlementaire begrotingsdocumenten.
Tabel 7 – Begrotingsmaatregelen, verdeeld over de uitgaven en ontvangsten (in miljoen euro en %)
Bedrag

In %

Verhouding totale sanering

Uitgaven

5.348,5

100,0 %

42,2 %

Primaire uitgaven

1.956,5

36,6 %

15,4 %

124,0

2,3 %

1,0 %

3.018,0

56,4 %

23,8 %

250,0

4,7 %

2,0 %

Ontvangsten

6.358,7

100,0 %

50,1 %

Fiscale ontvangsten

4.531,4

71,3 %

35,7 %

Niet-fiscale ontvangsten

1.827,3

28,7 %

14,4 %

Fraudebestrijding

974,6

100,0 %

7,7 %

Fiscale fraude

768,7

78,9 %

6,1 %

Sociale fraude

205,9

21,1 %

1,6 %

Intresten
Sociale Zekerheid
Usurperende bevoegdheden

Totale saneringsmaatregen

12.681,7

100,0 %

Bron: Rekenhof
Zoals bovenstaande tabel aantoont, hadden deze maatregelen voor 42,2 % (5,3 miljard euro)
betrekking op de uitgaven, voor 50,2 % (6,4 miljard euro) op de ontvangsten en voor 7,7 %
(974,6 miljoen euro) op fraudebestrijding.
Het grootste gedeelte (56,4 %) van de uitgavenbeperking gebeurt in de sociale zekerheid,
waarvan 2,6 miljard euro in de geneeskundige verzorging en 0,4 miljard euro als gevolg van
de maatregelen genomen in het kader van de hervorming van de arbeidsmarkt 18.

15 De belangrijkste dubbeltelling is de dubbeltelling inzake de usurperende bevoegdheden (250 miljoen euro). Dit bedrag werd in de eerste plaats mee verrekend in de saneringsmaatregelen naar aanleiding van de initiële begroting.
Het Monitoringcomité hield in zijn raming van het tekort op 24 februari 2012 geen rekening met de besparing op
de usurperende bevoegdheden. In de aangepaste begroting werd de vooropgestelde besparing echter behouden,
zodat ze in de tabel met maatregelen tweemaal voorkomt.
16 Een aantal technische correcties werden niet mee opgenomen in het totaal bedrag aan saneringsmaatregelen,
hoewel deze in de parlementaire begrotingsdocumenten als een saneringsmaatregel worden aangeduid. De belangrijkste correcties zijn een bijkomend bedrag van 100 miljoen euro aan onderbenutting van kredieten en het
herschatten van de opbrengst van de ophef van het bankgeheim voor een bijkomend bedrag van 300 miljoen euro.
17 De belangrijkste herzieningen inzake de opbrengst van saneringsmaatregelen zijn: -90,5 miljoen inzake de hervorming van de roerende voorheffing, -39,5 miljoen inzake de notionele intrestaftrek; -115 miljoen euro inzake
het gratis ter beschikking stellen van een privéwoning door de vennootschappen en -50 miljoen euro inzake een
efficiëntere werking van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring.
18 Zie Rekenhof, Boek 2013 over de Sociale Zekerheid, voor een meer gedetailleerde bespreking van deze maatregelen.
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De vooropgestelde besparing inzake de primaire uitgaven bedraagt 1,9 miljard euro. Deze
besparing bestaat, naast een aantal kleinere meer specifieke maatregelen, voornamelijk uit
een algemene vermindering van de werkingskredieten, toelagen en investeringskredieten
(705,4 miljoen euro), een vermindering van de werkingsmiddelen van de NMBS (325,0 miljoen euro) en een beter beheer van de interdepartementale provisie (213,0 miljoen euro)19.
De genomen maatregelen ter verhoging van de ontvangsten hebben vooral betrekking op de
fiscale ontvangsten (4.531,4 miljoen euro), waarbij de beperkingen inzake de aftrekbaarheid
van de notionele intrest (1.480,5 miljoen euro) en de hervormingen van de fiscaliteit inzake
de roerende inkomsten (826,5 miljoen euro) als belangrijkste kunnen worden aangeduid.
De maatregelen inzake de niet-fiscale ontvangsten bedragen 1.827,3 miljoen euro en de
strijd tegen de sociale en fiscale fraude 974,6 miljoen euro20.
De punten 2.1.1 en 2.1.2 bespreken respectievelijk meer in detail de gerealiseerde weerslag
van de fiscale en niet-fiscale maatregelen.
Tot slot is het belangrijk op te merken dat niet alle maatregelen werden vertaald in de parlementaire begrotingsdocumenten. Het betreft vooral de saneringsmaatregelen genomen
naar aanleiding van het verslag van het Monitoringcomité van 15 oktober 2010. Zo werden
onder meer de fiscale ontvangsten herraamd voor een bedrag van 297,0 miljoen euro21 en
een aantal primaire uitgaven punctueel herschat en/of administratief geblokkeerd voor een
bedrag van 306,9 miljoen euro.

2

Ontvangsten en weerslag begrotingsmaatregelen

2.1

Door de federale Staat geïnde ontvangsten

Tabel 8 – E
 volutie van de totale door de federale staat geïnde ontvangsten (in miljoen euro)
2010
Fiscale ontvangsten
Niet-fiscale ontvangsten
Totaal

2011

2012

95.997,1

98.439,8

104.203,2

6.857,8

6.847,1

11.463,3

102.854,9

105.286,9

115.666,5

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de fiscale administratie

19 Zie verder punt 3.2 voor een meer gedetailleerde bespreking van de realisaties van de maatregelen.
20 De opbrengst van de maatregelen ter bestrijding van de fiscale fraude bestaat naast de geraamde opbrengst van
610 miljoen euro uit 170 miljoen euro geraamde terugverdieneffecten en 12 miljoen euro uitgaven voor de aanwerving van bijkomende inspecteurs. De terugverdieneffecten van de maatregelen ter bestrijding van de sociale
fraude werden geraamd op 91,9 miljoen euro. De maatregelen i.v.m. de strijd tegen fiscale fraude worden verder besproken in punt 2.1.1. Die bespreking focust zich echter op de geraamde belasting van 610 miljoen euro en
de maatregel m.b.t. de opheffing van het bankgeheim (300 miljoen euro). De terugverdieneffecten (170 miljoen
euro) en bijkomende uitgaven (12 miljoen euro – aanwerving bijkomende inspecteurs) wordt daar dus niet besproken. De maatregel m.b.t. de opheffing van het bankgeheim heeft betrekking op het herschatten van de opbrengst
van een in 2011 genomen fiscale maatregel. In de begrotingsdocumenten voor het begrotingsjaar 2012 wordt deze
maatregel voorgesteld als een fiscale maatregel van het begrotingsconclaaf 2012. Om deze reden werd dit bedrag
in tabel 7 opgenomen als een fiscale maatregel en niet als maatregel betreffende de strijd tegen de fiscale fraude.
21 Bij de bespreking van de saneringsmaatregelen inzake fiscale ontvangsten (punt 2.1.1) werd met deze bijkomende
ontvangst van 297,0 miljoen euro geen rekening gehouden omdat deze niet werd vertaald in een aanpassing van
de Rijksmiddelenbegroting.
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De ontvangsten van de federale Staat in 2012 bedragen 115.666,5 miljoen euro. Dit is een
stijging van 10.379,6 miljoen euro (of 9,9 %) ten opzichte van 2011. De fiscale ontvangsten
stijgen met 5.763,4 miljoen euro (of een toename van 5,9 %) en liggen met 104.203,2 miljoen
euro opmerkelijk hoger dan bij het begin van de economische en financiële crisis. Deze
toename is vooral te danken aan een sterke toename van de ontvangsten uit de directe belastingen (4.393,5 miljoen euro). In punt 2.1.1 worden de fiscale ontvangsten verder in detail
besproken, samen met de begrotingsmaatregelen die de regering op dit vlak heeft genomen
en de maatregelen inzake fraudebestrijding.
De toename van de niet-fiscale ontvangsten bedraagt 4.616,2 miljoen euro (of 67,4 %). Door
deze toename stijgt het aandeel van niet-fiscale ontvangsten in de totale ontvangsten van
6,5 % in 2011 naar 9,9 % in 2012. Zoals in punt 2.1.2 wordt toegelicht, is de toename van de
niet-fiscale ontvangsten niet enkel toe te schrijven aan de hieromtrent genomen maatregelen, maar ook aan de volledige terugbetaling door KBC van haar lening van 3,5 miljard euro.
2.1.1

Fiscale ontvangsten van de federale Staat

2.1.1.1
Algemene evolutie
In de onderstaande tabel wordt de evolutie van de fiscale ontvangsten van de federale Staat
en van het BBP tussen 2010 en 2012 geschetst.
Tabel 9 – E
 volutie van de fiscale ontvangsten van de federale Staat tussen 2010 en 2012
(in miljoen euro)
2010
Directe belastingen

2011

Evolutie
2010-2011

2012

Evolutie
2011-2012

48.555

49.625

2,20 %

54.018

8,85 %

32.989

34.561

4,77 %

35.881

3,82 %

Douane en accijnzen

9.579

9.284

-3,08 %

9.577

3,15 %

Lokale belastingen

4.874

4.970

1,97 %

4.728

-4,88 %

Totale fiscale ontvangsten

95.997

98.440

2,54 %

104.203

5,85 %

BBP tegen courante prijzen

356.069

369.981

3,91 %

376.228

1,69 %

Btw, registratie en diversen

(*)

* Met inbegrip van de successierechten.

( )

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de fiscale administratie
Een aanzienlijk deel van de stijging van de fiscale ontvangsten is afkomstig van het resultaat van de directe belastingen, dat met nagenoeg 4,4 miljard euro stijgt (d.i. een groei
van nagenoeg 9 %). De btw, de registratie en diversen kennen in 2012 een lichtjes lagere
groei (3,82 % tegenover 4,77 % in 2011). Voor de douane en accijnzen komt het resultaat
van 2012 daarentegen nagenoeg opnieuw op het niveau van 2010 na een daling met bijna
300 miljoen in 2011. Wat de door de federale Staat geïnde lokale belastingen betreft, dalen
de resultaten met nagenoeg 5 % in 2012 ten opzichte van 2011. Ze liggen nog steeds bijna
150 miljoen euro lager dan in 2010.
De ontvangsten groeien bovendien in 2012 veel sterker dan het BBP tegen courante prijzen
(1,69 %), de omgekeerde situatie in vergelijking met 2011.
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2.1.1.2
Vergelijking met de begrotingsdoelstelling
De onderstaande tabel vergelijkt de aangepaste begrotingsramingen met de ontvangsten
die de federale Staat werkelijk heeft geïnd (zonder de voor rekening van derden geïnde
ontvangsten).
Tabel 10 – Vergelijking van de ramingen met de werkelijke ontvangsten (zonder de ontvangsten voor
derden) voor 2012 (in miljoen euro)
2012

Aangepaste begroting Verwezenlijking

Verschil
(in waarde)

Verschil
(in %)

Roerende voorheffing (*)

4.123,7

3.596,9

-526,8

-12,77 %

Voorafbetalingen

9.715,2

9.336,5

-378,7

-3,90 %

Kohieren vennootschappen

2.405,4

3.786,9

1.381,5

57,43 %

Kohieren natuurlijke
personen

-4.976,4

-5.290,5

-314,1

-6,31 %

178,9

219,1

40,2

22,46 %

41.203,4

41.094,3

-109,1

-0,26 %

360,9

337,4

-23,6

-6,53 %

53.011,2

53.080,6

69,4

0,13 %

7.469,5

7.488,7

19,2

0,26 %

26.748,1

26.302,7

-445,4

-1,67 %

1.928,0

1.931,2

3,2

0,16 %

Registratierechten

95,8

87,9

-7,9

-8,23 %

Diversen en boetes

1.033,2

981,8

-51,3

-4,97 %

Btw, registratie en
diversen

29.805,2

29.303,7

-501,5

-1,68 %

Fiscale ontvangsten van
de federale Staat

90.285,8

89.873,0

-412,9

-0,46 %

Kohieren niet-inwoners
Bedrijfsvoorheffing
Diversen(**)
Directe belastingen
Accijnzen en diversen
Btw
Zegelrechten en diversen

* Waaronder de bijdrage van 4 % op het gedeelte van bepaalde roerende goederen boven 20.020 euro.
**) Waaronder de bijzondere bijdrage en de sociale Maribel.

( )
(

Bron: Rekenhof, op basis van de algemene toelichting bij de aanpassing van de begroting 2012 en op
basis van gegevens van de administratie
Voor de totale ontvangsten is het verschil tussen de ramingen bij de aanpassing van de
begroting en de vastgestelde ontvangsten minder dan 0,5 %. De verschillen op het niveau
van elke belasting zijn nochtans hoger en wijzen op onderschattingen of overschattingen.
De bedrijfsvoorheffing werd heel nauwkeurig geschat vermits hij slechts 0,26 % te laag werd
geschat.
Voor de roerende voorheffing ligt het resultaat ver beneden de ramingen, zowel in waarde
(526,8 miljoen euro) als procentueel gezien (nagenoeg 13 %). In 2012 werd de fiscaliteit van
de roerende inkomsten hervormd. Die belangrijke, maar gedeeltelijk tijdelijke hervorming
heeft niet de verhoopte resultaten opgeleverd en de effecten ervan werden sterk overschat
(zie verder). Dat zou o.m. komen omdat de vermindering van de belastbare grondslag, als
gevolg van de stijging van de belastingvoeten, slecht werd ingeschat bij de ramingen. Het
verschil (zie verder) tussen de budgettaire inschatting van de hervorming en het resultaat
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van de ontvangsten als gevolg van die hervorming op basis van de ramingen van de administratie bevestigt die sterke overschatting.
Bij de aanpassing werden ook de resultaten van de voorafbetalingen overschat voor nagenoeg 380 miljoen euro (d.i. 3,9 %). De ontvangsten liggen 43 miljoen euro lager dan in
2011 (d.i. -0,5 %). Die lagere opbrengst is waarschijnlijk toe te schrijven aan de verslechterde
conjunctuur in 2012.
Bij de inkohiering van de vennootschapsbelasting is het verschil tussen de ramingen en de
verwezenlijkingen het grootst. De resultaten liggen nagenoeg 1,4 miljard euro hoger dan de
ramingen bij de begrotingsaanpassing. Het heel mooie resultaat dat in 2012 werd behaald
in vergelijking met 2011, namelijk een meeropbrengst van 2.355 miljoen euro (stijging met
165 %) kan worden geïnterpreteerd als een aanzienlijke verbetering van de resultaten van
de ondernemingen in 2010, na de crisis die een negatieve invloed had op de resultaten van
2009. Het uitstekende resultaat van 2012 in vergelijking met 2011 kan volgens de administratie nog door twee andere factoren worden verklaard. Enerzijds werd een verschuiving
van de voorafbetalingen van 2010 naar de kohieren van de eerste maanden van 2012 vastgesteld. Anderzijds heeft een nieuwe informaticatoepassing voor de inkohiering van de
vennootschappen een negatieve invloed gehad in 2011 (vertraging bij de opstart) en een
positieve voor 2012 (versnelling op het einde van het jaar toen het programma optimaal
werkte). Die twee factoren, die niet van de economische conjunctuur afhingen en waarmee
slechts in mindere mate rekening was gehouden, verklaren in hoofdzaak het verschil tussen
de begrotingsramingen en de vastgestelde resultaten. In januari 2013 schatte de administratie dat ze een impact van ongeveer 1,5 miljard euro hadden.
Tot slot wijken de vastgestelde resultaten van de btw eveneens af van de raming ervan bij
de aanpassing: er wordt immers een minderwaarde van 445,4 miljoen euro vastgesteld (wat
neerkomt op een overschatting met 1,67 %). De administratie verklaart die vaststelling door
een verslechtering van de conjunctuur waarvan het negatieve effect op de consumptie niet
volledig was voorzien. De opbrengst van de btw in 2012, 26,3 miljard euro, ligt niettemin
590 miljoen hoger dan het resultaat van 2011. Die groei met 2,3 % blijft onder de groei van
de totale ontvangsten van de federale Staat (5,8 %).
2.1.1.3

Weerslag van de fiscale maatregelen van de begroting 2012

Geplande maatregelen en raming
In de onderstaande tabellen worden de maatregelen van de begrotingsconclaven van november 2011 en maart 2012 voorgesteld die een geraamde weerslag op de fiscale ontvangsten
hebben, zoals ze worden vermeld in de algemene toelichting van de aanpassing van de
begroting 201222.

22 Bij de begrotingsaanpassing lagen de ramingen voor de maatregelen van het conclaaf van november 2011 390 miljoen euro lager dan in de algemene toelichting van de initiële begroting. Een van de fiscale maatregelen van het
conclaaf was vooral dat de raming voor de gratis terbeschikkingstelling van een privéwoning door de vennootschappen sterk naar beneden toe werd herzien: van 170 naar 55 miljoen euro (d.i. -68 %). Voor de twee kwantitatief
belangrijkste maatregelen, de hervorming van de notionele intresten en de hervorming van de roerende voorheffing, was er eveneens een vermindering met respectievelijk 40 miljoen euro (-2,6 %) en 90 miljoen euro (-10 %).
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Tabel 11 – Maatregelen van het conclaaf van november 2011 (in miljoen euro)
Maatregel
Hervorming van de notionele intresten

Bedrag
1.580,5

Hervorming van de roerende voorheffing

826,5

Fraudebestrijding en correcte toepassing van de wetgeving

610,0

Herschatting van de impact van de opheffing van het bankgeheim

300,0

Voordelen van alle aard: vermindering CO2 voertuigen

200,0

Accijnzen rookwaren

153,7

Onderwerping aan de VenB van meerwaarden

150,0

Notificaties notarissen: toepassing op de aangiften van successies

140,0

Notarissen en deurwaarders: uitsluiting van de btw-vrijstelling

95,0

Betaaltelevisie: toepassing van 21 % btw

84,0

Gratis terbeschikkingstelling van een privéwoning door vennootschappen

55,0

Verzekeringen: harmonisering intern opgebouwde pensioenen bedrijfsleiders

55,0

Taks op beursverrichtingen

38,6

Taks op de omzetting van effecten aan toonder

30,0

Andere maatregelen

84,5

Totaal

4.402,8

Bron: algemene toelichting bij de aanpassing van de begroting 2012
Tabel 12 – M
 aatregelen van het conclaaf van maart 2012 (in miljoen euro)
Maatregel
Vervroegde inning van de anticipatieve heffing op levensverzekeringen

Bedrag
203,0

Activering van reserves van het Beroepskrediet

46,0

Uniformering van de betalingstermijnen van accijnzen

45,0

Verhoging van de abonnementstaks

40,0

Verhoging van de taks op de beursverrichtingen

37,7

Andere (waarvan de weerslag op minder dan 20 miljoen euro wordt geraamd)

72,9

Totaal

444,6

Bron: algemene toelichting van de aanpassing van de begroting 2012
Evaluatie van de werkelijke weerslag van de maatregelen
Het Rekenhof heeft aan de administratie gevraagd de cijfers mee te delen van de weerslag
op de fiscale ontvangsten van de beoogde begrotingsmaatregelen, in het bijzonder die met
de naar schatting grootste weerslag.
De hierna onderzochte punten hebben betrekking op de maatregelen waarvoor het Rekenhof cijfers of informatie van de administratie heeft gekregen.
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• Uitsluiting van de btw-vrijstelling voor notarissen en deurwaarders
Sinds 2012 moeten notarissen en deurwaarders btw toepassen23. In 2012 heeft die uitsluiting
van de btw-vrijstelling volgens de administratie netto naar schatting 178 miljoen euro voor
de notarissen en 31 miljoen euro voor de deurwaarders opgeleverd, in totaal dus 209 miljoen euro. Dat is meer dan het dubbel van de raming bij de initiële begroting (100 miljoen)
en bij de aangepaste begroting (95 miljoen).
• Taks op de beursverrichtingen
De bepalingen van het Wetboek van de Diverse Rechten en Taksen werden twee keer gewijzigd voor de in 2012 toepasselijke taksen. De beslissingen werden genomen tijdens de
begrotingsconclaven van november 2011 24 en maart 201225. De ramingen van die ontvangsten voor die twee wijzigingen beliepen respectievelijk 50 miljoen euro (initiële raming,
herschat op 38,6 miljoen euro bij de begrotingscontrole) en 37,7 miljoen euro.
Volgens de berekeningen van de administratie heeft de stijging van de taksen op de beursverrichtingen netto 52 miljoen euro opgebracht. Het totale rendement was dus bij de aanpassing van de begroting met nagenoeg 25 miljoen euro overschat.
• Taks op de omzetting van effecten aan toonder
Eind 2011 werd een taks ingesteld op de omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten of in effecten op naam26. Deze taks bedroeg 1 % in 2012 (en 2 % in 2013). Er
werd verwacht dat die taks 30 miljoen euro zou opbrengen, maar volgens de administratie
heeft hij 3,7 miljoen euro opgebracht, d.i. ongeveer 12 % van het gebudgetteerde bedrag.
• Activering van reserves van het Beroepskrediet
Tot deze maatregel werd beslist tijdens de begrotingscontrole in maart 2012, met als doel
reserves te belasten die tot dan toe niet werden belast. Volgens de administratie heeft
deze niet-recurrente maatregel 115,7 miljoen euro opgebracht in 2012. De ontvangst werd
op 46 miljoen euro geschat en naar aanleiding van het begrotingsconclaaf van november
2012 herschat op 90 miljoen euro.
• Vervroegde inning van de anticipatieve heffing op levensverzekeringen
Deze niet-recurrente maatregel werd eveneens genomen bij de begrotingscontrole van
maart 2012 en bestond erin een schijf van 6,5 % af te nemen van het percentage van 16,5 %
dat van toepassing is op de reserves van levensverzekeringen die vóór 1 januari 1993 werden
afgesloten. Volgens de administratie heeft die vervroegde afneming 182,7 miljoen euro opgebracht, terwijl de maatregel op 203 miljoen euro werd geschat.
• Hervorming van de fiscaliteit van de roerende inkomsten
Bij de hervorming van de fiscaliteit van de roerende inkomsten waartoe tijdens het conclaaf
van 2011 werd beslist, werden de volgende maatregelen genomen:

23
24
25
26

Artikel 53 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.
Artikelen 58 tot 60 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.
Artikelen 45 tot 48 van de programmawet van 22 juni 2012.
Deze taks die in overeenstemming is met de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan
toonder, werd ingevoerd door de artikelen 61 tot 69 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.
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•
•
•

stijging van de roerende voorheffing27;
invoering van een bijkomende heffing van 4 % op de hoge spaarinkomsten van toepassing op de roerende inkomsten van netto in totaal meer dan 20.020 euro28;
verplichting om de roerende inkomsten aan te geven in de aangifte inzake personenbelasting, behoudens uitzonderingen29.

Volgens de administratie brengt de roerende voorheffing in 2012 290 miljoen euro meer op
dan in 2011. Wegens de problemen met het programma voor de boeking van de ontvangsten
kon de administratie geen cijfers per product verstrekken.
Tussen de opbrengst van 290 miljoen euro en het bij de hervorming geraamde bedrag van
826,5 miljoen euro zit een verschil van meer dan 500 miljoen euro. Eind januari 2013 was
de administratie van oordeel dat de ontvangsten uit de roerende voorheffing in 2012, bij gelijkblijvende wetgeving, nagenoeg 9 % lager lagen dan de ontvangsten van 2011. Aangezien
ze in verhouding staan tot de belastbare grondslag kan men concluderen dat de belastbare
grondslag van de roerende voorheffing op gelijkaardige manier is verminderd. Die vermindering, die mede is toe te schrijven aan de hervorming van de fiscaliteit van de roerende
inkomsten, werd duidelijk onderschat.
Wat de bijkomende heffing van 4 % op de hoge spaarinkomsten betreft, zijn er nauwkeurigere cijfers beschikbaar voor zowel de ramingen als de verwezenlijkingen. De begroting
raamde een ontvangst van 134 miljoen euro. Uiteindelijk bedroeg ze 49,2 miljoen euro, dus
werd ze met 84,8 miljoen euro overschat. Wegens de complexe aard van de maatregel zowel wat de belasting als wat de inning betreft, werd deze heffing in de programmawet van
27 december 2012 geschrapt en was ze dus enkel voor 2012 van toepassing.
• Hervorming van de notionele intresten
Wat de hervorming van de notionele intresten betreft30, werden tijdens het conclaaf van
november 2011 drie maatregelen genomen voor het begrotingsjaar 2012:
•
•
•

beperking van de aftrek van de notionele intresten tot 3,5 % voor de kmo’s en tot 3 %
voor de andere ondernemingen voor 2012, 2013 en 201431;
schrapping van de mogelijkheid om de notionele intresten over te dragen die niet werden afgetrokken wegens geen of onvoldoende belastbare winst32;
spreiding van de aftrek van de voorraad notionele intresten van het verleden die blijft
bestaan op het einde van het belastbare tijdperk van het aanslagjaar 201233.

De weerslag van de eerste twee maatregelen werd in de aangepaste begroting op 1.480,5 miljoen euro (brutobedrag) geraamd. Die van de derde maatregel op 100 miljoen euro. Het bedrag van 1.480,5 miljoen euro voor de eerste twee maatregelen werd berekend op basis van

27
28
29
30

Artikelen 27 en 29 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen
Artikel 28 van de bovenvermelde wet.
Artikel 33 van de bovenvermelde wet.
Voor een overzicht van het systeem van de aftrek van de notionele intrest en de weerslag ervan op de fiscale ontvangsten, zie Rekenhof, 169 e Boek, Volume I, p. 167-173. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
31 Artikel 45 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.
32 Artikel 48 van de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen.
33 Artikel 56 van de bovenvermelde wet.
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de vermindering van het aftrekpercentage van 4,2 % (dat percentage had in 2012 moeten
worden toegepast als de wet niet was veranderd) naar 3 % (in 2012 goedgekeurd maximum).
Dat bedrag vertegenwoordigt de brutowinst die de Staat dankzij de maatregel heeft gerealiseerd. Het omvat echter slechts een nettowinst van 528,2 miljoen euro die de overgang
van het aftrekpercentage van 3,425 % (2011) naar 3 % (2012) vertegenwoordigt. Het verschil
van 952,3 miljoen euro is het verlies aan ontvangsten dat de Staat had moeten dragen als het
percentage was gestegen van 3,425 % (van toepassing in 2011) naar 4,2 % (van toepassing in
2012 zonder wetswijziging).
De aftrek van de notionele intresten is geen fiscale uitgave maar maakt deel uit van de
eigenlijke structuur van de vennootschapsbelasting. Het is dus technisch niet mogelijk de
weerslag ervan afzonderlijk te bepalen. De administratie is van oordeel dat men moet kijken naar de aanzienlijke groei van de totale ontvangsten uit de vennootschapsbelasting
om de begrotingsmaatregelen in verband met die belasting op hun doeltreffendheid te beoordelen, in het bijzonder de aftrek van de notionele intrest. Zo zou de groei van meer dan
20 % in 2012 in vergelijking met 2011 voornamelijk het gevolg van die hervorming zijn, omdat de economische heropleving matig blijft en dat fenomeen niet zou kunnen verklaren.
Commentaar van het Rekenhof
Het Rekenhof stelt vast dat de administratie de weerslag van verschillende in 2012 genomen
maatregelen op de fiscale ontvangsten heeft kunnen becijferen. Ten opzichte van de vastgestelde resultaten is de budgettaire raming met wisselende precisie uitgevoerd. De over- en
onderschattingen houden elkaar echter min of meer in evenwicht. Voor de maatregelen die
konden worden becijferd, belopen de totale geraamde ontvangsten immers 584,3 miljoen
euro en de totale vastgestelde ontvangsten 612,3 miljoen euro, wat neerkomt op een verschil
van minder dan 5 %.
Het Rekenhof stelt vast dat de administratie geen vrij nauwkeurige cijfers heeft kunnen verstrekken over de budgettaire weerslag van bijzonder belangrijke maatregelen, zoals de zeven nieuwe maatregelen van het conclaaf van november 201134 in totaal 2.246,2 miljoen euro
moesten opbrengen. Het Rekenhof heeft al onderstreept, o.m. in zijn vorige Boek35, dat dat
gebrek aan informatie het meten van de werkelijke impact van de maatregelen bemoeilijkt.
Voorts wijst het Rekenhof erop dat de administratie geen gegevens heeft verstrekt over de
ontvangsten uit accijnzen voor 2012, terwijl die gegevens voor het begrotingsjaar 2011 wel
werden meegedeeld.
Van de maatregelen waarvoor geen cijfers werden voorgelegd, bespreekt het Rekenhof hierna twee specifieke maatregelen waarvan de budgettaire impact in totaal op 910 miljoen
euro wordt geraamd, namelijk de opheffing van het bankgeheim en de strijd tegen de fiscale
fraude.

34 Hier wordt geen rekening gehouden met de hervorming van de notionele intresten waarvan de wezenlijke budgettaire weerslag afkomstig is van een verandering van het aftrekpercentage en nagenoeg onmogelijk ex-post te
ramen is.
35 Rekenhof, 169 e Boek, Volume I, p. 162-165. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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• Opheffing van het bankgeheim
In de begroting 2012 was een aanvullende ontvangst van 300 miljoen euro opgenomen onder de titel “herraming van de weerslag van de opheffing van het bankgeheim”. Deze maatregel werd in 2011 ingevoerd en heeft het Wetboek van de Inkomstenbelastingen36 gewijzigd
zodat de administratie zich tot elke financiële instelling kan wenden om inlichtingen te
krijgen over een belastingplichtige die bij die instelling klant is. Dat stelsel was van toepassing sinds 1 juli 2011.
Om deze regeling uit te voeren, moest een centraal aanspreekpunt worden opgericht dat
door de Nationale Bank van België (NBB) wordt beheerd, opdat de financiële instellingen de
identiteit van de klanten en hun rekening- en contractnummers aan de NBB zouden kunnen meedelen37. Bepaalde wettelijke en reglementaire bepalingen die noodzakelijk zijn voor
de toepassing van de opheffing van het bankgeheim werden weliswaar in 2011 aangenomen,
maar het koninklijk besluit in verband met de werking van het bankgeheim werd pas op
17 juli 2013 genomen. Sommige essentiële bepalingen van dat koninklijk besluit zullen pas
op 1 mei 2014 van kracht worden, d.i. drie jaar na de goedkeuring van die regeling.
Het Rekenhof stelt vast dat door de vertraging bij de invoering van het aanspreekpunt, niet
alle aanvullende fiscale ontvangsten in de loop van het begrotingsjaar 2012 konden worden
geïnd, in tegenstelling tot wat de regering gepland had.
• Strijd tegen de fraude
De regering heeft 610 miljoen euro ontvangsten gepland afkomstig van de strijd tegen de
fiscale fraude. Zij heeft de maatregelen in detail beschreven en de weerslag van elke maatregel geraamd. Tot die maatregelen behoorden onder andere de verstrenging van de regel
inzake onderkapitalisatie van de vennootschappen (105 miljoen euro), de strijd tegen de
“turbo-vruchtgebruik”-constructies (80 miljoen euro) en een betere samenwerking en gegevensuitwisseling tussen de verschillende sociale en fiscale controlediensten (150 miljoen
euro38). Zoals het Rekenhof in zijn commentaar bij de ontwerpbegroting 201239 had onderstreept, werd de becijfering van de opbrengst van die maatregelen niet of onvoldoende
toegelicht in de begrotingsdocumenten.
De wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen heeft een aantal maatregelen
in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude en voor een betere inning van de belasting
genomen.
Op 11 mei 2012 heeft de regering het actieplan 2012-2013 van het College voor de Strijd tegen
de Fiscale en de Sociale Fraude goedgekeurd en voorgesteld, waarin een aantal maatregelen
in detail werden toegelicht waarvan al sprake was bij het begrotingsconclaaf van november
2011. In januari 2013 werd een eerste verslag over dat actieplan 2012-2013 van het College
voor de Strijd tegen de Fraude gepubliceerd. Daarin werd gesteld hoe ver het stond met de

36 De wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen, die de tenuitvoerlegging van die maatregel regelt, heeft
artikel 322 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen gewijzigd en er een nieuw artikel 333/1 in ingevoegd.
37 Artikel 322, §  3, WIB 92.
38 Dat geraamd bedrag omvat zowel de sociale als fiscale ontvangsten.
39 Parl. St. Kamer, 6 januari 2012, DOC 53 1943/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012, p. 25.
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verschillende geprogrammeerde maatregelen maar werd geen cijfer gegeven over de resultaten van de aangevatte of afgeronde acties die aanvullende ontvangsten kunnen opleveren.
Het Rekenhof heeft zoals voor de andere maatregel, zonder succes evenwel, aan de fiscale
administratie gevraagd om de gedetailleerde cijfers te krijgen over de resultaten in verband
met die belangrijke post van de maatregelen inzake de begroting 2012.
2.1.2

Door de federale Staat geïnde niet-fiscale ontvangsten

2.1.2.1
Algemene evolutie
De niet-fiscale ontvangsten (m.a.w. de lopende ontvangsten en de kapitaalontvangsten)
voor de jaren 2010-2012 zijn de volgende in termen van vastgestelde rechten:
Tabel 13 – Evolutie van de niet-fiscale ontvangsten, zonder de technische verrichtingen van de rijksschuld (realisatie, in miljoen euro)
2010
Niet-fiscale ontvangsten

2011

6.857,8

2012

6.847,1

11.463,3

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de administratie
De sterke stijging die zich in 2012 heeft doorgezet, is te verklaren door het goede resultaat
van de kapitaalontvangsten, meer bepaald dankzij de integrale terugbetaling door KBC van
haar lening van in totaal 3,5 miljard euro, vermeerderd met een terugbetalingspremie van
525 miljoen. Door de aard van de verrichting heeft die ontvangst echter geen invloed op het
vorderingensaldo.
2.1.2.2
Verwezenlijking van de ontvangsten 2012
Omdat de niet-fiscale ontvangsten zo heterogeen zijn, zijn in de onderstaande tabel enkel
de tien belangrijkste niet-fiscale ontvangsten opgenomen (het grootste nominale bedrag
ervan).
Tabel 14 – Belangrijkste niet-fiscale ontvangsten (in miljoen euro)
Secties

Benaming

Aangepaste Realisatie Verschil
begroting

18

Terugbetaling van leningen toegekend door de
Schatkist in het kader van de financiële crisis
(excl. terugbetalingspremies)

2.333,0

3.500,0

1.167,0

18

Bijdrage van de financiële instellingen aan
het Bijzonder Beschermingsfonds voor
deposito’s, opgericht bij koninklijk besluit van
14 november 2008 om de bescherming van
de deposito’s bij de toegetreden banken en
beursvennootschappen te verzekeren

1.056,7

1.000,1

-56,6

18

Bijdrage van de energiesector

800,0

799,1

-0,9

18

Vergoeding te storten door de bankinstellingen
voor het gebruik van de staatswaarborg voor
leningen tussen bankinstellingen

840,0

746,2

-93,8

18

Aandeel van de Staat in het resultaat van de
Nationale Bank van België

825,0

685,6

-139,4
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Secties

Benaming

Aangepaste Realisatie Verschil
begroting

18

Kapitaalwinsten andere dan wisselwinsten
(incl. terugbetalingspremies)

350,0

527,3

177,3

18

Inningskosten terugbetaald door de Europese
Gemeenschappen ten laste van de voor hun
rekening uitgevoerde ontvangsten

539,8

516,1

-23,7

33

Winstaandeel te storten door Belgacom aan de
Staat

482,6

443,6

-39,0

18

Intresten van leningen toegestaan in het kader
van de financiële crisis

350,7

353,6

2,9

33

Terugvordering van de aan De Post te veel
betaalde kosten voor de uitoefening van de
taken van openbare dienstverlening die haar
werden toevertrouwd

293,0

300,8

7,8

Bron: rekening van uitvoering van de begroting
Voor het geheel van de niet-fiscale ontvangsten bedroeg de realisatie van de lopende ontvangsten 316,6 miljoen euro minder dan geraamd terwijl de realisatie van de kapitaalontvangsten 1.503,5 miljoen euro hoger lag dan geraamd.
Bij de ontvangsten die in de tabel hierboven zijn opgenomen, zitten, naast de terugbetaling
van de aan een financiële instelling toegekende lening, ontvangsten die samenhangen met
de staatstussenkomst tijdens de financiële crisis in 2008. Als tegenprestatie voor die hulp
betaalt de financiële sector intresten, bijdragen en vergoedingen40. Andere ontvangsten zijn
afkomstig van verrichtingen van de rijksschuld. Globaal genomen valt het jaar 2012 gunstig
uit voor de Staat wat betreft de evolutie van de wisselkoersen en intrestvoeten.
Voorts bereikte de bijdrage van de energiesector een significant bedrag in 2012. Dat kwam
doordat de inning van die bijdrage voor 2011 lang aansleepte door de vertraging die was opgelopen bij de vaststelling van het recht en omdat specifieke begrotingsmaatregelen waren
genomen (zie verder).
Het aandeel toegewezen aan de Staat in het resultaat van de Nationale Bank bereikte daarentegen niet het verhoopte resultaat.
Tot slot werden de inningskosten die de Europese Gemeenschappen hebben terugbetaald
ten laste van de voor hun rekening uitgevoerde ontvangsten (516,1 miljoen euro) bij de nietfiscale ontvangsten gerangschikt. Het gaat echter om ontvangsten die door hun aard fiscaal
zijn op het ogenblik dat ze bij de belastingplichtigen worden geïnd, namelijk douanerechten en btw.
2.1.2.3
Uitvoering van de begrotingsmaatregelen
Om het rendement van die ontvangsten te optimaliseren, heeft de regering diverse maatregelen genomen, o.m. tijdens begrotingsconclaven.

40 Zie het artikel “Financiële impact van de steunmaatregelen genomen in het kader van de financiële crisis en om de
financiële stabiliteit van de eurozone te garanderen” in deel III van dit Boek.
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De volgende tabel geeft een samenvatting van de maatregelen die tijdens begrotingsconclaven en begrotingscontroles zijn genomen, met de steun van het monitoringcomité. Een
aantal materiële fouten en overlappingen werden gecorrigeerd en er wordt een raming gegeven van de realisatie ervan.
Tabel 15 – Opbrengst van de begrotingsmaatregelen: niet-fiscale ontvangsten (in miljoen euro)
Maatregel

Bedrag

Geraamde realisatie

In %

Bankentaks: recurrente bijkomende belasting

100,0

87,8

88 %

Beschermingsfonds voor deposito’s

586,0

529,4

90 %

Nucleaire rente (bijdrage van de energiesector)

300,0

299,1

100 %

Nationale Loterij: monopolierente

40,0

48,4

121 %

Dividend Belgacom

96,0

57,0

59 %

9,2

13,9

151 %

220,0

80,6

37 %

10,0

10,0

100 %

4G-licenties

118,7

120,1

101 %

bpost - terugbetaling van steun

293,0

300,8

103 %

Nummerplaten

18,0

12,4

69 %

COIV (verbeurdverklaringen en in beslag
genomen goederen)

29,0

35,0

121 %

Dividend bpost
Dividend NBB (Nationale Bank)
Dividend Loterij

Andere

7,4

7,4

100 %

Totaal

1.827,3

1.601,9

88 %

Bron: Rekenhof op basis van de gegevens van de administratie
In termen van realisatiepercentage hebben drie maatregelen resultaten opgeleverd die beneden het gemiddelde liggen: het dividend van de NBB (37 %), het dividend van Belgacom
(59 %) en de verhoogde prijs van de nummerplaten (69 %). In nominale termen zijn het de
realisaties van de maatregelen voor de banksector41 die het sterkst afwijken van de ramingen (- 68,8 miljoen euro).
De terugbetaling door bpost van de staatssteun (300,8 miljoen euro) tot slot is het gevolg
van een beslissing van de Europese Commissie en kan niet worden beschouwd als het resultaat van een regeringsmaatregel in strikte zin.
2.2
Rijksmiddelen
De rijksmiddelenontvangsten zijn de ontvangsten die de Staat overhoudt nadat hij een groot
deel van de ontvangsten die hij int, heeft toegekend aan andere begunstigden, zoals de Europese Unie, de gemeenschapen en de gewesten, de sociale zekerheid en de lokale overheden.
Ze worden opgemaakt op basis van vastgestelde rechten, met uitzondering van de ontvangsten van de fiscale besturen42. De volgende tabel omvat de bedragen van de ramingen en
realisaties van alle ontvangsten 2012.

41 Het gaat om de bankentaks en om het beschermingsfonds voor deposito’s.
42 Artikel 167 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I), geldig tot het dienstjaar  2014.
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Tabel 16 – R
 ijksmiddelenontvangsten (in miljoen euro)
Benaming

Aangepaste begroting

Realisatie

Verschil

Lopende ontvangsten
fiscale

41.282,3

40.815,4

-466,9

niet fiscale

6.669,0

6.352,4

-316,6

Totaal lopende ontvangsten

47.951,3

47.167,8

-783,5

3.563,8

5.067,3

1.503,5

Totaal lopende en kapitaalontvangsten

51.515,1

52.235,1

720,0

Leningopbrengsten

47.835,0

61.455,7

13.620,7

Totaal rijksmiddelenontvangsten

99.350,1

113.690,8

14.340,7

Kapitaalontvangsten

Bron: rekening van uitvoering van de begroting
De volgende tabel schetst de evolutie van de inkomsten tussen 2010 en 2012.
Tabel 17 – Evolutie van de rijksmiddelenontvangsten van 2010 tot 2012 (in miljoen euro)
Benaming

2010

2011

2012

Lopende ontvangsten
fiscale

36.959,8

34.296,6

40.815,4

niet fiscale

4.311,4

6.142,6

6.352,4

Totaal lopende ontvangsten

41.271,2

40.439,2

47.167,8

2.434,8

595,3

5.067,3

Totaal lopende en kapitaalontvangsten

43.706,0

41.034,5

52.235,1

Leningopbrengsten

46.277,9

50.458,5

61.455,7

89.983,9

91.493,0

113.690,8

Kapitaalontvangsten

Totaal rijksmiddelenontvangsten
Bron: rekening van uitvoering van de begroting

De fiscale ontvangsten werden becommentarieerd in punt 2.1.1.
De sterke schommelingen van de kapitaalontvangsten, die afhangen van eenmalige verrichtingen, worden eens te meer geïllustreerd door de evolutie 2010-2012.
Die elementen verklaren de vrij merkwaardige evolutie van de rijksmiddelenontvangsten,
buiten leningopbrengsten, in 2012 (zie de totale lopende en kapitaalontvangsten in de tabel).

3

Uitgaven en uitvoering van de begrotingsmaatregelen

3.1
Algemene evolutie
De tabellen hierna geven een overzicht van de evolutie van de uitgaven op de begrotingskredieten, respectievelijk volgens een functionele en een economische verdeling, en van
het encours van de vastleggingen dat werd overgedragen naar 2013.
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3.1.1
Evolutie van de primaire uitgaven
De totale begrotingsuitgaven bedroegen in 2012 108.328,6 miljoen euro.
De primaire uitgaven zijn de totale uitgaven verminderd met de uitgaven aangerekend op
de sectie 51 – Rijksschuld, die verband houden met de aflossingen van de rijksschuld en
de intrestlasten van die schuld. Deze uitgaven bedragen 61.439,8 miljoen euro43 en stijgen
ze met 3,2 % ten opzichte van 2011 44. De stijging wordt voor het grootste deel verklaard
door een toename van de uitgaven bij de FOD Sociale Zekerheid, meer specifiek door de
evenwichtsdotatie die is toegekend aan de RSZ-Globaal Beheer, en de Pensioenen. Bij de
Federale Politie en de FOD Justitie nemen vooral de personeelsuitgaven toe; bij de FOD Binnenlandse Zaken stijgen de uitgaven vooral door de toekenning van een mobiliteitsdotatie
en compensaties aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de institutionele
akkoorden.
3.1.2
Evolutie van de uitgaven volgens de functionele verdeling
De functionele benadering deelt de uitgaven in naargelang van de opdracht van de verschillende diensten. Deze benadering komt tot uiting in de secties van de algemene uitgavenbegroting en onderscheidt de gezagscel, de sociale cel en de economische cel.
Tabel 18 – Evolutie van de uitgaven ten laste van de vereffeningskredieten volgens de functionele
verdeling (in miljoen euro)
Secties
Gezagscel

Vereffend
2010

Vereffend
2011

Vereffend
2012

11.743,1

16.146,2

16.227,0

01. Dotaties

467,8

493,3

498,2

02. Kanselarij van de Eerste Minister

107,0

104,3

102,6

03. Budget en Beheerscontrole

31,2

29,5

27,2

04. Personeel en Organisatie

53,4

54,6

52,1

05. Informatie- en Communicatietechnologie

29,9

29,6

27,5

1.753,9

1.817,7

1.952,8

608,5

623,1

785,4

14. Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

1.835,7

1.866,8

1.480,3

16. Defensie

2.780,8

2.760,1

2.802,8

17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking

1.658,9

1.685,0

1.841,2

12. Justitie
13. Binnenlandse Zaken

43 De primaire uitgaven (61,4 miljard euro) worden berekend door van de totale begrotingsuitgaven (108,3 miljard
euro) de uitgaven voor de aflossing van de schuld in mindering te brengen (-34,0 miljard) alsook de intresten op de
schuld (-12,9 miljard euro). De begrotingsuitgaven vermeld in punt 1 (63,3 miljard euro) omvatten wel de intresten,
maar houden geen rekening met de aankoop van effecten (-11,0 miljard euro) omdat dit interne verrichtingen zijn.
44 Voor een faire vergelijking van de begrotingsjaren 2011 en 2012 met de vorige jaren moet rekening worden gehouden met de verschuiving van kredieten van aflossingen van de schuld naar de categorie deelnemingen en kredietverleningen. Daardoor zijn de primaire uitgaven vanaf 2011 in belangrijke mate gestegen. Bovendien zijn naar aanleiding van de toetreding van de FOD Financiën tot Fedcom vanaf 2011 bepaalde basisallocaties, zoals de renten
op borgtochten en consignaties, overgeheveld van de Rijksschuldbegroting naar de begrotingssectie 18 en schommelen de primaire uitgaven sinds 2008 in belangrijke mate ingevolge de bijzondere uitgaven voor deelnemingen
en kredietverleningen in het kader van de financiële crisis en de hulpverlening aan lidstaten van de Europese Unie
(zie Rekenhof, 169e Boek van het Rekenhof, Volume I, p. 76-77).
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Secties
18. Financiën

Vereffend
2010

Vereffend
2011

Vereffend
2012

1.761,0

5.948,0

5.895,1

654,9

734,2

761,9

22.748,7

22.190,8

25.937,6

8.008,8

8.585,8

9.053,3

597,4

594,5

592,0

12.405,2

11.244,4

14.453,1

350,2

298,2

298,7

44. Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding en Sociale Economie

1.387,1

1.467,8

1.540,4

Economische cel

4.415,2

4.460,3

4.379,5

387,4

357,1

322,3

3.487,2

3.529,7

3.409,4

540,7

573,6

647,8

Andere

4.475,6

16.714,6

14.895,7

51. Rijksschuld, excl. aflossingen en intrestlasten

1.722,5

13.854,2

11.867,2

52. Europese Unie

2.753,1

2.860,4

3.028,5

Totale primaire uitgaven

43.382,6

59.512,0

61.439,8

Intrestlasten van de Rijksschuld

11.198,3

12.082,2

12.857,5

Aflossingen van de Rijksschuld

28.841,5

30.726,9

34.031,2

Totale uitgaven

83.422,5

102.321,0

108.328,6

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

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

Bron: Rekenhof
3.1.3
Evolutie van het encours
Het uitstaande bedrag van verbintenissen die nog kunnen worden vereffend na 2012, het
zogenaamde encours, bedroeg op 1 januari 2013 6.554,3 miljoen euro45 tegenover 4.327,9 miljoen euro op 1 januari 2012. De stijging van het encours ten opzichte van het vorige jaar
wordt voor 1.847,7 miljoen euro verklaard door de deelneming in het IMF, die in 2012 werd
vastgelegd maar nog niet is vereffend46. Na een correctie met dit bedrag stijgt het totale
encours met 378,7 miljoen euro.
Deze verhoging is vooral het resultaat van verbintenissen in sectie 14 (Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) voor de inwerkingtreding van
nieuwe meerjarige hulpprogramma’s en in sectie 16 (Defensie) voor langetermijncontracten
voor aankoop van militair materieel.

45 In de toelichtende staat Regeling van de vastleggingen bij de rekening van uitvoering van de begroting wordt voor
het encours per 31 december 2012 een bedrag van 6.598,1 miljoen euro vermeld. Die toestand geeft een verkeerd
beeld van de nog te vereffenen verbintenissen aangezien dat bedrag nog de openstaande vastleggingen die op het
eind van hun geldigheidsdatum zijn gekomen (art. 26 van de wet van 22 mei 2003) en andere niet over te dragen
saldi bevat. Het werd aldus gecorrigeerd.
46 14e algemene herziening van de quota van het IMF, goedgekeurd bij wet van 16 januari 2012 (zie Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 – 18. FOD Financiën, Parl. St. Kamer, DOC
53 2523/012, p. 34-35).  
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Het encours wordt in een groot deel van de departementen beïnvloed door een beperkt aantal overeenkomsten die meerdere jaren bestrijken en die vaak worden aangegaan voor (her)
investeringsprogramma’s voor materieel en infrastructuur of voor langlopende financiële
verbintenissen.
Tabel 19 – Evolutie van de nog te vereffenen vastleggingen (in miljoen euro)
Secties

Encours
1 januari
2012

Vastleggingen
2012

Vereffend
in 2012

Annulaties en
niet-overdrachten

Encours
1 januari
2013

01. Dotaties

0,0

498,2

498,2

0,0

0,0

02. Kanselarij van de Eerste
Minister

5,5

123,4

102,6

0,4

26,0

03. Budget en Beheerscontrole

5,2

30,3

27,2

1,3

7,1

04. Personeel en Organisatie

27,8

49,7

52,1

4,0

21,4

05. Informatie- en
Communicatietechnologie

17,7

31,8

27,5

3,3

18,7

12. Justitie

138,8

1.947,4

1.952,8

2,8

130,6

13. Binnenlandse Zaken

168,9

781,8

785,4

0,1

165,2

14. Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

603,3

1.755,1

1.480,3

17,0

861,1

1.529,0

2.908,1

2.802,8

7,0

1.627,3

71,7

1.815,1

1.841,2

5,6

40,0

263,4

7.723,2

5.895,1

46,0

2.045,6

19. Regie der Gebouwen

0,0

761,9

761,9

0,0

0,0

21. Pensioenen

0,0

9.053,3

9.053,3

0,0

0,0

23. Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg

14,2

593,0

592,0

3,3

11,8

24. Sociale Zekerheid

10,1

14.456,4

14.453,1

1,4

12,0

25. Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en
Leefmilieu

43,7

303,1

298,7

4,0

44,1

32. Economie, KMO,
Middenstand en Energie

662,8

328,0

322,3

4,7

663,8

33. Mobiliteit en Vervoer

360,6

3.404,4

3.409,4

30,0

325,6

44. Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding en
Sociale Economie

166,9

1.597,8

1.540,4

4,3

219,9

46. Wetenschapsbeleid

238,1

744,6

647,8

0,9

333,9

51. Rijksschuld

0,0

58.756,0

58.756,0

0,0

0,0

52. Europese Unie

0,0

3.028,5

3.028,5

0,0

0,0

4.327,9

110.691,2

108.328,6

136,1

6.554,3

16. Defensie
17. Federale Politie en
Geïntegreerde Werking
18. Financiën

Totaal
Bron: Rekenhof
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3.1.4
Evolutie van de uitgaven volgens de economische verdeling
Op basis van hun economische classificatie kunnen de begrotingsuitgaven als volgt worden
uitgesplitst.
Tabel 20 – Evolutie van de uitgaven ten laste van de vereffeningskredieten volgens de economische
verdeling (in miljoen euro)
Economische classificatie

Vereffend
2010

Vereffend
2011

Vereffend
2012

8.435,7

8.571,2

8.646,6

6.267,4

6.421,6

6.714,6

11.200,2

12.138,0

12.961,9

11.198,3

12.082,2

12.857,5

– intrestlasten begrepen in de uitgaven van de FOD’s

1,9

55,8

104,4

Overdrachten van inkomsten naar andere sectoren van
de economie

8.124,8

8.304,4

8.385,7

22.526,8

22.043,0

25.965,8

2.276,0

2.415,3

2.179,1

153,4

131,0

293,4

1.864,1

17.991,3

15.865,0

Aflossingen van de Rijksschuld

28.841,5

30.726,9

34.031,2

Totaal

83.422,5

102.321,0

108.328,6

Lopende uitgaven voor goederen en diensten
Waarvan personeelsuitgaven
Intrestlasten
Waarvan:
– intrestlasten van de Rijksschuld

Overdrachten van inkomsten binnen de sector
overheidsbesturen
Kapitaaloverdrachten
Investeringen
Toekenning van kredieten en deelnemingen

Bron: Rekenhof
De lopende uitgaven voor goederen en diensten bestaan voor circa drie vierden uit wedden
en sociale lasten. Defensie, Financiën, Justitie en de Federale Politie zijn de departementen
met de belangrijkste personeelsuitgaven 47.
De intrestlasten binnen de uitgaven van de FOD’s situeren zich voornamelijk bij de FOD
Financiën en de POD Wetenschapsbeleid48.
De overdrachten van inkomsten naar de andere sectoren van de economie worden onderverdeeld in drie grote groepen: subsidies aan bedrijven (1.892,3 miljoen euro), subsidies aan
particulieren (2.551,9 miljoen euro) en overdrachten aan het buitenland (3.941,5 miljoen
euro).
Bij de overdrachten van inkomsten binnen de sector van de overheidsbesturen werd een bedrag van 10.882,6 miljoen euro gestort aan instellingen of agentschappen die deel uitmaken
van de federale overheid stricto sensu, 11.951,5 miljoen euro aan de sector sociale zekerheid,
2.057,4 miljoen euro aan de lokale overheden en een totaalbedrag van 1.074,3 miljoen euro
aan het gesubsidieerd onderwijs en de gedefedereerde identiteiten.

47

Zie hoofdstuk 6 – Evolutie van het personeelsbestand en van de personeelsuitgaven van het federaal openbaar
ambt.
48 De meeruitgaven in 2012 liggen bij de POD Wetenschapsbeleid en zijn, ingevolge een veroordeling van de Staat,
verschuldigd voor lasten van het verleden in de sector Onderwijs (ministerraadbeslissing nr. 3227 ).
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De overdrachten in kapitaal bedroegen 2.179,1 miljoen euro en betreffen vooral de investeringen in het spoorwegnet, de transfer naar het GEN-fonds en de dekking van de operationele kosten van de Belgische Technische Coöperatie (BTC).
De kredietverleningen en deelnemingen bedragen 15.865,0 miljoen euro. Indien geen rekening wordt gehouden met de uitgaven die voor 2011 in de rubriek aflossing van de Schuld
werden opgenomen, bedragen zij 4.164,6 miljoen euro, quasi geheel besteed aan deelnemingen en kredietverleningen in het kader van de financiële crisis49.
3.2
Begrotingsmaatregelen 2012
3.2.1
Realisatie van de begrotingsmaatregelen
Zoals al aangehaald, hebben de belangrijkste besparingen in de uitgaven betrekking op
de sociale zekerheid (3.018,0 miljoen euro) en de primaire uitgaven (2.080,5 miljoen euro).
Omdat de federale overheid en de deelstaten nog geen akkoord hebben gesloten over de
zgn. usurperende bevoegdheden, heeft de federale overheid deze uitgaven verder ten laste
genomen (250,0 miljoen euro) en werd de hiervoor geplande besparing niet gerealiseerd.
Tabel 21 – B
 elangrijkste besparingen in de primaire uitgaven en intresten (in miljoen euro)
Maatregel

Bedrag

Verhouding

Realisatie

Algemene verminderingen van de werkingstoelage
en investeringskredieten, inclusief onderbenutting
en de administratieve blokkering van kredieten

705,4

33,9 %

Ja

Afschaffing Fonds Milieuvriendelijke Maatregelen
voor Auto’s (MMA)

328,0

15,8 %

Gedeeltelijk

Besparingen NMBS-groep

325,0

15,6 %

Ja

Besparing en beheer interdepartementale provisie

213,0

10,2 %

Ja

Besparing ontwikkelingssamenwerking

195,6

9,4 %

Ja

Herraming van de intrestlasten

124,0

6,0 %

Ja

88,6

4,3 %

Neen

Andere

100,9

4,8 %

Ja

Totaal

2.080,5

100,0 %

Responsabiliseringsbijdrage

Bron: Rekenhof
Ongeveer een derde van de besparing (705,4 miljoen euro) in de primaire uitgaven en intresten gebeurde door middel van een algemene vermindering van de werkingsmiddelen.
Veelal werden deze besparingen bij de opmaak van de initiële of aangepaste begroting onmiddellijk in mindering gebracht van de toegekende kredieten. De hieronder vermelde besparingen werden dan ook effectief gerealiseerd:
•
•
•

een daling van de personeelskredieten met 120,0 miljoen euro;
een daling van de werkings- en investeringskredieten met 67,3 miljoen euro;
een daling van de werkingsmiddelen van de beleidscellen van de ministers en staatssecretarissen met 3,0 miljoen euro;

49 De deelneming in Dexia en het EFSF, van respectievelijk 2.915,0 miljoen euro en 1.112,7 miljoen euro.
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•
•

•

een vermindering van de facultatieve subsidies van 5,7 miljoen euro;
een bijkomende onderbenutting van 250 miljoen euro50, waarvan 200 miljoen euro ten
laste van de FOD en POD’s51 en 50 miljoen euro ten laste van de instellingen van openbaar nut en gelijkgestelden;
het herschatten en administratief blokkeren van een aantal primaire uitgaven voor een
bedrag van 306,9 miljoen euro52.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de regering tijdens de begrotingsconclaven besliste een aantal werkingskredieten te verhogen met in totaal 47,5 miljoen euro53. De opgelegde
besparingen (752,9 miljoen euro) werden daarom met dat bedrag verminderd.
Bij het begrotingsconclaaf van de initiële begroting werd beslist de factuurkorting voor
“schone voertuigen” (het MMA-fonds)54 af te schaffen. Deze maatregel zou een besparing
opleveren van 328,0 miljoen euro. Door de laattijdige indiening van dossiers moest echter
in de loop van 2012 nog 97,9 miljoen euro worden uitgekeerd, waardoor uiteindelijk slechts
230,1 miljoen euro werd bespaard55.
De besparing opgelegd aan de NMBS-groep (325,0 miljoen euro) werd rechtstreeks in mindering gebracht van de toegekende dotaties (253,0 miljoen euro) en resulteert verder uit een
terugstorting van 72,0 miljoen euro van niet-aangewende middelen. Deze besparing werd
bijgevolg volledig uitgevoerd. Deze besparingsmaatregel wordt verderop meer in detail besproken56.
Een andere belangrijke maatregel was het beter beheer van de interdepartementale provisie
bij de FOD Budget en Beheerscontrole voor 213,0 miljoen euro:
•
•
•

een bijkomende besparing van 23,0 miljoen euro door de vertraging in de inflatie;
het niet toekennen van kredietverhogingen met een wettelijke basis voor een bedrag
van 151,0 miljoen euro (de zogenaamde kolommen C en C’57);
een vermindering van de algemene provisie met 59,0 miljoen euro.

Ook hier wordt opgemerkt dat de regering tijdens de diverse begrotingsconclaven in het kader
van de ‘Optifed’-projecten besliste de interdepartementale provisie te verhogen met 20 miljoen
euro58. Daarom werd de totale besparing (233,0 miljoen euro) met dat bedrag verminderd.

50 Het betreft een bijkomende onderbenutting bovenop de onderbenutting van 650 miljoen zoals deze werd geraamd in het monitoringscomité van 30 september 2011.
51 Zie ook punt 4.1.
52 Het betreft in hoofdzaak de toepassing van de diverse omzendbrieven inzake de begrotingsbehoedzaamheid.
53 Het betreft de nettokredietverhoging op werkingskosten die niet werden gecompenseerd op andere kredieten.
54 Het “MMA-Fonds” is het fonds voor de “milieuvriendelijke maatregelen betreffende de autovoertuigen”.  
55 Zie ook punt 5.3.
56 Zie ook punt 4.3 – Bespreking van bepaalde secties van de algemene uitgavenbegroting – FOD Mobiliteit en Vervoer (sectie 33).
57 Dit zijn de gevraagde kredieten voor uitgaven met een wettelijke basis, maar die alsnog konden worden uitgesteld.
58 Tijdens het initieel begrotingsconclaaf besliste de regering om projecten die bijdragen tot een efficiëntere werking
van de federale besturen financieel te ondersteunen. Hiertoe werd de interdepartementale provisie met 30 miljoen euro verhoogd. Tijdens het conclaaf van de eerste aangepaste begroting werd dit bedrag echter met 10 miljoen euro verminderd.
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Op de werkingskredieten van het directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking werd
195,6 miljoen euro bespaard door 145,0 miljoen euro aan kredietverhogingen met een wettelijke basis niet toe te kennen (bij de initiële begroting) en de kredieten effectief te verminderen met 50,6 miljoen euro (bij de eerste aangepaste begroting).
Door de gunstige evolutie van de intrestvoeten kon de administratie de initieel toegekende
kredieten voor de financiering van de intrestlasten (13.371,6miljoen euro) bij de aangepaste begrotingen neerwaarts herzien met 351,1 miljoen euro. De regering raamde een extra
vermindering van 124,0 miljoen euro. De geraamde intrestlasten bedroegen voor 2012 aldus 12.896,5 miljoen euro. Uiteindelijk werd 12.857,5 miljoen euro intresten betaald, d.i.
774,5 miljoen euro meer dan in 2011. Deze stijging is hoofzakelijk te wijten aan de toename
van de schuld en de minderontvangsten uit intrestswaps.
De besparingsmaatregel i.v.m. de responsabiliseringbijdrage voor de pensioenen van de
ambtenaren (88,6 miljoen euro) werd wegens het uitblijven van een akkoord tussen de
verschillende betrokken overheden niet gerealiseerd59.
Daarnaast nam de regering tal van kleinere besparingsmaatregelen in de primaire uitgaven
voor een totaal van 100,9 miljoen euro. De belangrijkste zijn:
•
•
•
•

een bijkomende besparing van 55,0 miljoen euro op de vereffeningskredieten van Defensie;
een besparing van 13,3 miljoen euro op de gerechtskosten in criminele, correctionele en
politiezaken60;
een besparing van 13,0 miljoen euro op de personeels- en werkingsuitgaven van de instellingen van openbaar nut en gelijkgestelden;
een vermindering met 10,0 miljoen euro van de vergoeding van bpost61.

Die besparingsmaatregelen werden gerealiseerd doordat de toegekende kredieten effectief
met de opgelegde besparingen werden verminderd of de bij de omzendbrieven toegestane
indexering van de kredieten niet werden toegekend.
Tot slot wordt gewezen op het belang van diverse omzendbrieven over de budgettaire behoedzaamheid en administratieve blokkeringen van de kredieten. De richtlijnen daarin
hebben mee geleid tot een onderbenutting van de kredieten van de FOD’s en POD’s van iets
meer dan 1 miljard euro62.

59 Het koninklijk besluit van 27 december 2012 tot vaststelling van de bedragen van responsabiliseringsbijdragen
voor het jaar 2012 beperkt de responsabiliseringsbijdrage van de deelstaten voor de pensioenen van hun ambtenaren tot 16,2 miljoen euro. Zie ook Commentaar en opmerkingen bij de aangepaste begroting 2013, Parl. St. Kamer,
DOC 53 2769/002, p. 39.
60 Zie ook punt 4.3 – Bespreking van bepaalde secties van de algemene uitgavenbegroting – FOD Justitie (sectie 12).
61 Zie ook punt 4.3 – Bespreking van bepaalde secties van de algemene uitgavenbegroting – FOD Mobiliteit en Vervoer (sectie 33).
62 Zie ook punt 4.1.2.
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Tabel 22 – Belangrijkste besparingen inzake de sociale zekerheid (in miljoen euro)
Maatregel
Algemene vermindering van de kredieten, incl. vermindering van beperking van
de wettelijke groeinorm, onderbenutting en administratieve blokkeringen

Bedrag
2.361,3

Impact van de structurele hervorming van de arbeidsmarkt

379,8

Besparingen openbare instellingen van sociale zekerheid en derden-instanties

140,5

Dienstencheques

24,8

Indexering limieten hoge lonen

13,5

Anderen

98,1

Totaal

3.018,0

Bron: Rekenhof
De uitvoering van de maatregelen in de sociale zekerheid wordt meer in detail besproken in
het Boek 2013 over de Sociale Zekerheid63.
Tabel 23 – Belangrijkste maatregelen inzake fraudebestrijding (in miljoen euro)
Maatregel

Bedrag

Fiscale fraude

768,7

Sociale fraude

205,9

Totaal

974,6

Bron: Rekenhof
De maatregelen tegen fiscale fraude werden al eerder besproken in punt 2.1.1 van dit hoofdstuk; die tegen de sociale fraude worden besproken in hoofdstuk 2, punt 2.6 van het Boek
2013 over de Sociale Zekerheid.
3.2.2
Realisatie van het vooropgestelde vorderingensaldo
Zoals al aangehaald in punt 1.4 werd de budgettaire doelstelling voor entiteit I vastgelegd
op een maximaal vorderingentekort van 9,1 miljard euro. Niettegenstaande de meeste begrotingsmaatregelen met betrekking tot de federale overheid effectief werden uitgevoerd,
bedraagt het gerealiseerde tekort 13,1 miljard euro en is het dus 4,1 miljard groter dan de
vooropgestelde budgettaire doelstelling.

63 Rekenhof, Boek 2013 over de Sociale Zekerheid, Globale beheren en openbare instellingen van sociale zekerheid. Brussel, september 2013, hoofdstuk 2 – analyse van de begrotingsmaatregelen. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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Tabel 24 – 
Vergelijking aangepaste begroting en realisatie van het vorderingensaldo entiteit I
2012 (in miljard euro)
Omschrijving
Ontvangsten (I)

Begroting

Realisatie

Verschil

130,1

131,2

1,1

Fiscale ontvangsten

41,3

40,8

-0,5

Niet-fiscale ontvangsten

10,2

11,5

1,3

Sociale bijdragen

47,7

47,9

0,2

Alternatieve financiering

15,0

14,9

-0,1

Andere

15,9

16,1

0,2

123,9

125,4

1,5

Primaire uitgaven

45,4

46,5

1,1

Sociale zekerheid

78,5

78,9

0,4

Primair begrotingssaldo (III) = (I) – (II)

6,2

5,8

-0,4

Federale overheid

6,1

5,8

-0,3

Sociale zekerheid

0,1

0,0

-0,1

-3,0

-6,8

-3,8

Federale overheid

-2,9

-6,6

-3,7

Sociale zekerheid

-0,1

-0,2

-0,1

3,2

-1,0

-4,2

Federale overheid

3,2

-0,8

-4,0

Sociale zekerheid

0,0

-0,2

-0,2

-12,3

-12,1

+0,2

-9,1

-13,1

-4,0

Federale overheid

-9,1

-12,9

-3,8

Sociale zekerheid

0,0

-0,2

-0,2

Rijksmiddelen
Sociale Zekerheid

Uitgaven (II)

Overgangscorrecties (IV)

Primair vorderingensaldo (V) = (III) – (IV)

Rentelasten (VI)
Vorderingensaldo (VII) = (V) – (VI)

Bron: Rekenhof
Het gerealiseerde primaire begrotingssaldo ligt 0,4 miljard euro lager dan geraamd omdat
de hogere dan gebudgetteerde uitgaven (+1,5 miljard euro) niet werden gecompenseerd door
de hogere dan gebudgetteerde ontvangsten (+1,1 miljard euro).
Vooral de kapitaalverhoging in Dexia (2,9 miljard euro) en de aanrekening van de 13e maand
personeelsuitgaven in de departementen die toetraden tot Fedcom (324,0 miljoen euro)
hebben ertoe geleid dat de primaire uitgaven hoger zijn dan begroot64. Het niet vereffenen
van de IMF–bijdrage (1,8 miljard euro) en de hogere onderbenutting dan gepland ten gevolge van onder meer de administratieve blokkering van de kredieten (264,4 miljoen euro),
konden deze stijging slechts gedeeltelijk ondervangen. Daarnaast stegen ook de uitgaven in
de sociale zekerheid iets meer dan initieel begroot (0,4 miljard).
De hogere ontvangsten komen bijna integraal op rekening van het niet begrote deel van de
terugbetaling van de lening door KBC (ongeveer 1,2 miljard euro). De fiscale ontvangsten

64 Deze dertiende maand personeelsuitgaven worden voor het bepalen van het vorderingensaldo geneutraliseerd.
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daarentegen zijn lager dan geraamd (0,5 miljard euro), maar worden deels gecompenseerd
door de hogere ontvangsten in de sociale zekerheid (0,4 miljard euro exclusief de alternatieve financiering).
Voor de berekening van het primaire vorderingensaldo moeten, zoals bovenstaande tabel
aangeeft, een aantal correcties worden toegepast. De belangrijkste inkomsten en uitgaven
die niet worden meegerekend voor de bepaling van het vorderingensaldo zijn de participaties en kredietverleningen (ESR-code 8). De toename van de federale overgangscorrecties
met -3,9 miljard euro wordt grotendeels verklaard door de neutralisatie van de terugbetaling van leningen die initieel niet waren begroot (-1,6 miljard euro)65 en het niet langer
neutraliseren van begrote uitgaven, omdat deze niet werden vereffend in 2012 (-2,0 miljard
euro)66. Daarnaast werden ook de andere overgangscorrecties bijgewerkt. Zo werd rekening
gehouden met bijkomende aanpassingen voor:
•
•

•

de perimeter van de overheidssector: +140 miljoen euro;
de verschillen in boekingsmoment: -320 miljoen euro waarvan -820 miljoen euro voor
de boeking van de belastingen op transactiebasis en +500 miljoen euro voor o.a. de neutralisatie van de dertiende maand van de personeelsuitgaven;
het niet realiseren van de besparing inzake de usurperende bevoegdheden (-250 miljoen
euro) en het vrijgeven van de conjunctuurbuffer (+180 miljoen euro).

Ten slotte worden voor de berekening van het vorderingensaldo, zoals de Europese Commissie dat als maatstaf hanteert, ook de rentelasten67 in rekening genomen. Door de gunstige evolutie van intrestvoeten lagen de rentelasten 230,0 miljoen lager dan geraamd, zodat
het gerealiseerde vorderingensaldo uitkomt op 13,1 miljard euro.
Conclusie: het vorderingentekort in 2012 (-13,1 miljard euro) ligt 4,2 miljard euro hoger dan
gebudgetteerd (-9,1 miljard euro). Dat kan grotendeels worden verklaard door de 2,9 miljard euro voor de kapitaalverhoging van Dexia. Eurostat oordeelde daarover dat het niet
gaat over een kredietverlening, maar een kapitaaloverdracht die wel doorweegt op het vorderingensaldo. Daarnaast lagen de fiscale ontvangsten, rekening houdende met de overgangscorrectie voor het boekingsmoment en de conjunctuurbuffer, ongeveer 1,1 miljard
euro lager dan geraamd.

65 Het betreft onder meer de terugbetaling van de niet begrote delen van de lening door KBC (1,2 miljard euro) en van
de terugbetalingspremies KBC (179,5 miljoen euro) en ook van het positief resultaat op de wisselkoersen (177,3 miljoen).
66 Het betreft onder meer de bijzondere bijdrage aan het IMF (1,8 miljard euro) en een aantal leningen in het kader
van ontwikkelingssamenwerking (117,0 miljoen euro).
67 Het betreft hier de rentelasten volgens de EDP-definitie (12,1 miljard euro) en niet de rentelasten zoals opgenomen
in de begroting (12,9 miljard euro). De rentelasten volgens de EDP-definitie houden geen rekening met de intresten van het Zilverfonds (0,8 miljard euro), maar re-integreren de rentelasten van de Postcheque en Deposito- en
consignatiekas (0,06 miljard euro).
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4

Commentaar

4.1

Algemene commentaar over de uitvoeringsrekening van de begroting

4.1.1

Opmerkingen over de uitvoeringsrekening van de begroting

4.1.1.1
Betrouwbaarheid van de rekening
Het Rekenhof merkt op dat de tabellen van de uitvoeringsrekening van de begroting zowel
voor de ontvangsten als voor de uitgaven werden opgesteld aan de hand van een elektronisch rekenblad. Een dergelijke methode garandeert niet dat de rekeningen overeenstemmen met de gegevens in SAP/Fedcom.
Naar aanleiding van een vergelijking van de ingediende documenten met de gegevens die
in het SAP/Fedcom-systeem staan, heeft het Rekenhof slechts enkele kleine verschillen
vastgesteld. Dit betekent een duidelijke vooruitgang ten opzichte van de voorgaande jaren.
In het SAP/Fedcom-systeem had het Rekenhof aanrekeningsfouten vastgesteld bij de ontvangsten voor een bedrag van 111,8 miljoen euro (overdrachten tussen rijksmiddelenartikelen en toewijzingsfondsen). Die werden gecorrigeerd in de definitieve uitvoeringsrekening
van de begroting.
4.1.1.2
Kredietoverschrijdingen
Op grond van artikel 61 van de wet van 22 mei 2003 mogen de ministers geen enkele uitgave
vastleggen of vereffenen boven de kredieten die voor elk van hen zijn geopend.
Het Rekenhof stelt vast dat dit artikel niet strikt in acht wordt genomen. Zo zijn er dertien
overschrijdingen van vastleggingskredieten in de uitvoeringsrekening van de begroting voor
een totaal van 5,8 miljoen euro en dertien overschrijdingen van vereffeningskredieten68 voor
een totaal van 6,1 miljoen euro. Deze overschrijdingen staan in de twee tabellen hieronder.
Tabel 25 – Overschrijdingen van de vastleggingskredieten (in euro)
Programma

Vastleggingskrediet

Vastleggingen

Overschrijding

04.31.0

10.746.000,00

11.594.557,32

-848.557,32

12.21.0

20.219.000,00

20.632.492,70

-413.492,70

12.56.4

2.105.000,00

2.159.997,71

-54.997,71

12.59.1

15.373.000,00

16.841.937,04

-1.468.937,04

12.62.1

11.158.000,00

11.391.313,77

-233.313,77

25.21.3

3.765.000,00

4.024.046,06

-259.046,06

25.51.0

9.757.000,00

9.853.583,56

-96.583,56

25.53.0

9.327.000,00

9.367.294,67

-40.294,67

32.42.0

4.842.000,00

5.044.667,02

-202.667,02

32.43.0

5.090.000,00

5.782.340,30

-692.340,30

32.45.0

4.876.000,00

4.967.738,00

-91.738,00

68 Bepaalde programma’s worden overschreden bij zowel de vastleggingen als de vereffeningen, andere enkel bij één
van de twee.
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Programma

Vastleggingskrediet

Vastleggingen

Overschrijding

32.47.0

14.688.000,00

15.463.037,05

-775.037,05

32.48.1

1.808.000,00

2.415.935,26

-607.935,26

Totaal

-5.784.940,46

Bron: uitvoeringsrekening van de begroting
Tabel 26 – Overschrijdingen van de vereffeningskredieten (in euro)
Programma

Vereffeningskrediet

Vereffeningen

Overschrijding

04.31.0

10.743.300,00

11.563.792,08

-820.492,08

12.21.0

20.202.000,00

21.323.042,95

-1.121.042,95

12.59.1

15.373.000,00

16.625.837,04

-1.252.837,04

12.62.1

11.158.000,00

11.385.286,67

-227.286,67

25.21.3

3.765.000,00

4.007.141,96

-242.141,96

25.51.0

9.835.000,00

9.840.140,57

-5.140,57

25.53.0

9.327.000,00

9.359.890,72

-32.890,72

32.21.3

27.200.000,00

27.207.829,23

-7.829,23

32.42.0

4.842.000,00

5.055.513,53

-213.513,53

32.43.0

5.096.000,00

5.786.776,44

-690.776,44

32.45.0

4.876.000,00

4.998.207,79

-122.207,79

32.47.0

14.682.000,00

15.443.208,50

-761.208,50

32.48.1

1.808.000,00

2.420.319,34

-612.319,34

Totaal

-6.109.686,82

Bron: uitvoeringsrekening van de begroting
De meeste overschrijdingen hebben betrekking op personeelskosten.
De regering zal bij de indiening van het wetsontwerp houdende eindregeling van de begroting aanvullende kredieten moeten aanvragen voor deze overschrijdingen.
4.1.1.3
Begrotingsfondsen met een debetpositie
Bepaalde begrotingsfondsen mogen een “debetsaldo” voor de vastleggingen en/of vereffeningen vertonen krachtens verschillende normatieve bepalingen van de begrotingswetten.
Wat de vastleggingen betreft, overlappen die machtigingen met de vastleggingsmachtigingen die ten laste zijn van deze begrotingsfondsen en die in de wet van 22 mei 2003 (artikel
62, §  2, vierde lid) zijn opgenomen.
De debetposities die in de uitvoeringsrekening van de begroting werden vastgesteld, waren
toegestaan met uitzondering van de positie van -1,1 miljoen euro vastleggingen op het programma 44.55.3 Europees Vluchtelingenfonds die jaar na jaar wordt overgedragen.
4.1.1.4
Overdracht van de saldi van de begrotingsfondsen
Het Rekenhof heeft een aantal saldoverschillen vastgesteld tussen 31 december 2011 en
1 januari 2012 voor begrotingsfondsen (variabele kredieten). Op verzoek van het Rekenhof
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werden deze verschillen verantwoord (correctie van de cijfers van 2011, interne transfers,
andere technische redenen). Het zou echter beter zijn de verantwoording ambtshalve bij de
uitvoeringsrekening van de begroting te voegen.
4.1.1.5
Vastgestelde rechten in ontvangsten
Op grond van artikel 20 van de wet van 22 mei 2003 worden de ontvangsten aangerekend op
de rijksmiddelenbegroting op basis van de vastgestelde rechten. De ontvangsten van de belastingadministraties blijven echter ingeschreven op grond van de inningen tot eind 201469.
Op grond van artikel 27 van de wet van 22 mei 2003 wordt de rekening van uitvoering van
de begroting opgesteld volgens de onderverdelingen van de goedgekeurde begroting. Deze
bepaling impliceert dat de uitvoeringsrekening van de begroting dezelfde structuur als de
begroting volgt. Artikel 27 somt ook de kolommen van de uitvoeringsrekening van de begroting op. Voor de ontvangsten gaat het om de raming van de vastgestelde rechten van het
begrotingsjaar, de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar en om het verschil tussen de
geraamde en de vastgestelde rechten.
De rijksmiddelenbegroting 2012 raamt echter naast de vastgestelde rechten ook de kasontvangsten. Voor de fiscale ontvangsten worden enkel de kasontvangsten geraamd, de
vastgestelde rechten worden op nul geraamd.
De voorstelling van de uitvoeringsrekening van de begroting respecteert de kolommen die
worden opgesomd in artikel 27, maar mengt de kasvooruitzichten en –realisaties van de
fiscale ontvangsten met de vooruitzichten en realisaties van vastgestelde rechten van de
andere ontvangsten. Er hadden aparte kolommen moeten worden toegevoegd zoals in de
rijksmiddelenbegroting.
De overdrachten van vastgestelde rechten van de fiscale administraties, voor een bedrag van
16,5 miljard euro eind 2012, staan niet in de bijlage bepaald in artikel 28 van de voornoemde
wet ten gevolge de uitzondering over de boekingswijze die hierboven werd vermeld. Het
globale bedrag wordt zonder uitsplitsing in klasse 0 van de jaarrekening ondergebracht.
4.1.1.6
Onvoorziene ontvangsten
Sommige ontvangsten waren niet voorzien in de begroting. Het gaat meer bepaald om de
volgende ontvangsten:
•
•

de bijzondere bijdrage van de kredietverenigingen in geval van uittreding uit het net van
het Beroepskrediet (115,7 miljoen euro)70;
de kapitaalvermindering van bpost (53,1 miljoen euro)71;

69 Artikel 167 van de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I). Een koninklijk besluit kan echter
de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot de vastgestelde rechten van sommige categorieën van
ontvangsten vaststellen op een vroegere datum. Zo somt een koninklijk besluit van 2 december 2011 de categorieën van niet-fiscale ontvangsten op die worden ingeschreven op basis van de vastgestelde rechten vanaf 1 januari 2011.
70 Artikelen 114 en 115 van de wet van 27 november 2012.
71 Eind september 2012 beslist door de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van het overheidsbedrijf.
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•
•

de bijkomende heffing op roerende inkomsten (98,4 miljoen euro)72;
de opbrengst van de verkoop van militair materieel (68,8 miljoen euro)73.

4.1.2

Gevolgen van de administratieve blokkering en van de onderbenutting van de
begrotingskredieten voor de werking van de FOD’s en POD’s
Globaal werden de (gesplitste) vastleggings- en vereffeningskredieten respectievelijk
slechts voor 88,6 % en 86,7 % aangewend.
Om een relevanter beeld van de graad van onderbenutting te krijgen, worden de kredieten
op sectie 51 (Rijksschuld) en op sectie 52 (Bijdrage BNP aan de Europese begroting) alsook
voor de bijdrage aan het IMF (programma 18.61.1) buiten beschouwing gelaten. Als die kredieten worden geneutraliseerd, bedraagt de onderbenutting uiteindelijk iets meer dan één
miljard euro74, d.i. nagenoeg 2,3 % van de aan de regering toegekende begrotingskredieten.
4.1.2.1
Administratieve blokkeringen
In bepaalde situaties vloeit de onderbenutting van de kredieten voort uit de beslissing van
de uitvoerende macht om de uitgaven strikter te beheersen of in bepaalde gevallen zelfs
aanvankelijk geplande uitgaven niet te doen. In dat laatste geval spreekt men van “kredietblokkeringen”.
Administratieve blokkeringen werden ruimschoots vergemakkelijkt door de mogelijkheden die de toepassing SAP-Fedcom biedt op het vlak van het beheer. Dankzij die toepassing
kan de minister van Begroting voortaan immers de kredieten onmiddellijk en op gecentraliseerde wijze blokkeren. Daartegenover staat dat die striktere uitgavenbeheersing in
bepaalde gevallen ertoe heeft kunnen leiden dat het beheer van de begrotingskredieten die
ter beschikking werden gesteld van de FOD’s minder makkelijk werd.
Door de moeilijke economische context in 2012 heeft de regering meer systematisch gebruik gemaakt van de maatregelen inzake kredietblokkering. Om tegemoet te komen aan
een vraag van de Europese instanties heeft de regering aldus op 10 januari 2012 een eerste
omzendbrief verstuurd om bij wijze van bewarende maatregel een “begrotingsreserve” (d.i.
een bevriezing van de uitgaven) aan te leggen van 1.300 miljoen euro. Dat bedrag werd
vervolgens teruggebracht naar 650,2 miljoen euro (12 maart 2012) en vervolgens tot 568 miljoen euro (3 augustus 2012). Die reserve werd concreet aangelegd door een bepaald aantal kredieten te blokkeren. Die blokkeringen werden nadien progressief verminderd, maar
toch niet volledig afgeschaft, want eind 2012 waren er nog blokkeringen voor iets meer dan
150 miljoen euro (zowel op de vastleggingen als op de vereffeningen) 75.
In het kader van het voornemen van de regering om de uitgaven onder controle te houden, werden ook verschillende omzendbrieven gepubliceerd om de begrotingsdiscipline
en -voorzichtigheid te versterken. De laatste omzendbrief, die dateert van 25 oktober 2012,

72 Aangezien de wet die de bijkomende heffing van 4 % op roerende inkomsten oplegt, op 1 januari 2012 in werking is
getreden, hadden de ontvangsten kunnen worden ingeschreven in de initiële begroting.
73 Aangezien de verkoop van de helikopters heeft plaatsgevonden in maart 2012, had men de ontvangsten kunnen
inschrijven bij de begrotingsaanpassing die werd goedgekeurd op 16 mei 2012.
74 1.175,4 miljoen euro vastleggingskredieten en 1.114,4 miljoen euro vereffeningskredieten (buiten de begrotingsfondsen).
75 Waarvan 70 miljoen euro op het provisioneel krediet ingeschreven op programma 03.41.1.
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heeft verschillende FOD’s beperkingen opgelegd om nog beschikbare kredieten te gebruiken. Deze omzendbrief preciseerde onder andere dat de uitgaven moesten worden beperkt
tot de onsamendrukbare uitgaven, d.i. uitgaven die louter bedoeld waren om de continuïteit
van de openbare dienst te waarborgen (betaling van het personeel, vroegere contractuele
verplichtingen enz.). Bovendien werd de goedkeuringsprocedure van die uitgaven erdoor
verstrengd76.
Los van die maatregelen was in 2012 ook de vroegere werkwijze van kracht waarbij de investeringskredieten per kwartaalschijven worden vrijgegeven.
4.1.2.2
Onderbenutting van kredieten naargelang van de aard van de kredieten
Los van de kredieten voor de rijksschuld, de bijdrage van het BNP en de bijdrage aan het
IMF blijkt uit het onderzoek van de onderbenuttingen van kredieten dat deze niet eenvormig zijn gespreid. De investeringskredieten worden het meest onderbenut: 28 % (117,8 miljoen euro) van de vastleggingskredieten en 18,5 % (60,9 miljoen euro) van de vereffeningskredieten werden niet gerealiseerd.
Vervolgens komen de kredieten die vallen onder de categorieën “inkomens- en kapitaaloverdrachten naar het buitenland”: 21 % (392,5 miljoen euro) van de vastleggingen en 18 %
(292,7 miljoen euro) van de vereffeningen werden niet gerealiseerd. Die uitgaven vallen
vooral onder Ontwikkelingssamenwerking.
Tot slot werden de kredieten bestemd voor de courante werkingskosten, die reeds aan strikte criteria werden onderworpen bij de opmaak van de algemene uitgavenbegroting 2012,
eveneens aanzienlijk onderbenut (183,8 miljoen euro voor de vastleggingen en 175,9 miljoen euro voor de vereffeningen), wat neerkomt op respectievelijk 9,3 % en 9,1 % van de door
de wetgever toegekende kredieten77.
4.1.2.3
Onderbenutting van kredieten van sectie 14 van de algemene uitgavenbegroting78
Afgezien van de uitgaven van de beleidscellen en beheersorganen van de administratie werden de kredieten die de wetgever voor die begrotingssectie heeft toegekend relatief weinig
benut, zoals blijkt uit de volgende tabel:

76 Verplichting om de uitgaven vooraf aan de Ministerraad voor te leggen (bedrag van meer dan 5.500 euro) of aan de
voorzitter van het betrokken departement (voor lagere bedragen).
77 De voornaamste andere onderbenuttingen van kredieten vindt men bij de overdrachten aan de lokale besturen
(70,4 miljoen euro vastleggingen en 121,5 miljoen euro vereffeningen, d.i. respectievelijk 3,3 % en 5,6 % van de
daarvoor toegekende kredieten), de personeelsuitgaven (80,3 miljoen euro vastleggingen en 121,5 miljoen euro
vereffeningen, d.i. nagenoeg 1,2 % van het toegekende krediet) en tot slot de interdepartementale provisie
(76,6 miljoen euro vastleggingen en 87,5 miljoen euro vereffeningen).
78 Verder onder punt 4.3 worden de onderbenuttingen op basis van de begrotingsprogramma’s grondiger onderzocht.
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Tabel 27 – Aanwendingspercentage van de kredieten op sectie 14, volgens de algemene activiteit
Programma’s

Aanwending van de
vastleggingskredieten

Aanwending van de
vereffeningskredieten

Programma’s van de activiteiten “Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel”

83,7 %

89,4 %

Programma’s van de activiteit
“Ontwikkelingssamenwerking”

78,7 %

73,0 %

Bron: SAP Fedcom
Programma’s Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel
De voornaamste onderbenuttingen doen zich voor in het programma “Economische expansie” (programma 14.51.2), dat bestemd is voor de tegemoetkomingen in de vorm van
intrestbonificatie- en stabilisatieverrichtingen, beheerd door Finexpo. Op een totaal krediet van 37,4 miljoen euro vastleggingen werd slechts 73,4 % verbruikt, waardoor er een
onaangewend saldo van ongeveer 10 miljoen euro overblijft. Ter herinnering: wanneer het
de dossiers onderzoekt van de bedrijven die overheidssteun vragen voor een exportkrediet,
houdt Finexpo onder andere rekening met de kwaliteit van de voorgelegde projecten, het
economisch belang voor België en de sociaal-economische impact voor het gastland. Daardoor kunnen de commerciële onderhandelingen veel tijd in beslag nemen (één tot drie jaar).
Het vastleggingsniveau in 2012 kan worden verklaard door het beperkt aantal dossiers die
uiteindelijk in de loop van dat jaar konden worden goedgekeurd.
Daarnaast werden ook aanzienlijke onderbenuttingen vastgesteld in het programma “Humanitaire hulp” (programma 14.53.4), vooral voor de vastleggingskredieten toegekend voor
preventieve diplomatie (45,9 % niet-aangewende middelen) en conflictpreventie (46,2 %).
Voor die twee activiteiten bleef een bedrag van 15,5 miljoen euro (op 28,7 miljoen) onbenut,
wat kan worden verklaard door het feit dat de vereffeningskredieten in de loop van de voorgaande jaren systematisch lager lagen dan de vastleggingskredieten. Dat heeft geleid tot
een aanzienlijk geaccumuleerd vastleggingsencours dat de administratie progressief tracht
af te bouwen. Bovendien heeft de FOD Buitenlandse Zaken in de loop van 2012 geanticipeerd op de significante vermindering van het bedrag van de vereffeningskredieten die aan
de begroting 2013 zijn toegekend. Tot slot werd overeenkomstig de richtlijnen van de omzendbrieven inzake begrotingsdiscipline een deel van de voorziene uitgaven op het einde
van het jaar 2012 geblokkeerd, vermits het om niet-verplichte subsidies ging.
Programma’s Ontwikkelingssamenwerking
Het is vooral binnen deze programma’s dat de onderbenutting het grootst is.
Zo zijn er voor het programma “Landen” (programma 14.54.1), met een totaal van 477,8 miljoen euro vastleggingskredieten en 386,0 miljoen euro vereffeningskredieten, 173,2 miljoen
euro niet-aangewende vastleggingskredieten (36,3 % van het totaal) en 114,1 miljoen euro
niet-aangewende vereffeningskredieten (29,6 %).
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Die onderbenutting is het gevolg van de samenloop van de volgende drie factoren:
•

•

•

De Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft in 2012 het hervormingsproces voortgezet dat in 2011 was opgestart, maar heeft pas in de loop van 2013 een nieuw wetgevend
kader gekregen.
Traditioneel wordt een groot deel van de vastleggingen en vereffeningen op die kredieten uitgevoerd in de loop van het vierde trimester van het begrotingsjaar. De omzendbrief van de Ministerraad van 17 oktober 2012, die enkel die uitgaven toestond die
onontbeerlijk waren voor de werking van de dienst (zogenoemde onsamendrukbare uitgaven), had bijgevolg een significante invloed op het aanwendingspercentage van die
kredieten. Dat was bv. het geval voor de financiering van een reeks projecten in Burundi
in het kader van de samenwerking met niet-gouvernementele partners. Hetzelfde gold
voor de verwezenlijking van sommige aanvullende programma’s bij het Belgisch Fonds
voor de Voedselzekerheid, en meer in het bijzonder voor een project ten voordele van
Mozambique (11,3 miljoen euro).
Tot slot werd in bepaalde gevallen de toekenning van subsidies geblokkeerd ingevolge
lokale omstandigheden die onmogelijk konden worden voorzien bij de toekenning van
de kredieten. Die omstandigheden kunnen uiteenlopend zijn, zoals het uitblijven van
een eindakkoord met bepaalde begunstigde landen. Dat was bv. het geval voor vastleggingen voor Rwanda (28,4 miljoen euro) en met de West-Afrikaanse Ontwikkelingsbank (10 miljoen euro). Een andere omstandigheid was dat er bv. geen projecten waren
die voldoende waren uitgewerkt, meer bepaald inzake democratische overgang.

De lage realisatiegraad van verschillende andere programma’s van de ontwikkelingssamenwerking kan worden verklaard door de doorslaggevende invloed van één van de drie bovenvermelde factoren. Meer in het bijzonder:
•

•

Zo kan de niet-aanwending van 44,4 % van de vastleggingskredieten ingeschreven op
“Humanitaire programma’s” (programma 14.54.5) en van 5,4 % van de vastleggingskredieten op het programma “Initiatieven van de civiele maatschappij” (programma 14.54.2)
voornamelijk worden verklaard doordat het om facultatieve uitgaven gaat die bijgevolg
als samendrukbaar werden beschouwd79.
Het zijn daarentegen lokale omstandigheden die ervoor hebben gezorgd dat slechts
88,1 % van de vastleggingskredieten op het programma “Multilaterale samenwerking”
(programma 14.54.3) werd gebruikt. Zo was er de slechts gedeeltelijke betaling van de
Belgische bijdrage aan het Monuscoprogramma (gezien de onzekerheden rond de haalbaarheid van die opdracht in de Democratische Republiek Congo) en het feit dat in het
kader van het programma United Nations/Junior Professional Officers (JPO)80 pas later
dan gepland deskundigen werden uitgezonden.

79 De niet-aangewende kredieten op het programma “Humanitaire programma’s” bedragen 72,9 miljoen euro voor
de vastleggingen (op de 164,2 miljoen ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting) en 74,5 miljoen euro (op
158,2 miljoen) voor de vereffeningen. Op het programma “Initiatieven van de civiele maatschappij” zijn er onderbenuttingen van 22,1 miljoen euro (op 406,2 miljoen euro) voor de vastleggingen en 18,1 miljoen (op 254,7 miljoen)
voor de vereffeningen.
80 Op dat programma zijn er 73,3 miljoen euro (op 616,7 miljoen) niet aangewende kredieten voor de vastleggingen en
66,9 miljoen euro (op 493,1 miljoen) voor de vereffeningen.
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Tot slot kan de lage benutting van de kredieten van het programma “Privésector” (programma 14.54.4), zowel bij de vastleggingen (2,3 miljoen euro op de toegekende 109,0 miljoen
euro) als bij de vereffeningen (6,0 miljoen euro op 108,2 miljoen euro), worden verklaard
doordat met het oorspronkelijk voorziene bedrag het eigen vermogen van de nv BIO moest
worden gefinancierd. In 2012 werd hiervoor echter geen enkele vraag tot storting ingediend
omdat de vennootschap over voldoende middelen beschikte om haar behoeften te kunnen
dekken en ze bovendien aan een externe evaluatie werd onderworpen waardoor de aard
van haar organieke opdracht op termijn zou kunnen wijzigen.
4.1.3

Gebruikmaking van artikel 70 van de wet van 22 mei 2003

4.1.3.1
Wettelijk kader
In bepaalde omstandigheden die de wetgever als uitzonderlijk of onvoorzienbaar aanmerkt,
moet de regering kunnen reageren en de nodige uitgaven kunnen doen, zelfs als het parlement vooraf geen kredieten heeft goedgekeurd.
De huidige regeling is vastgelegd in artikel 70 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Ze biedt de mogelijkheid dringende uitgaven te doen en toch het voorrecht van het parlement op budgettair
vlak te vrijwaren.
In artikel 70 van de wet van 22 mei 200381 zijn de volgende hoofdelementen opgenomen:
•

•

•

In dringende gevallen, veroorzaakt door uitzonderlijke of onvoorzienbare omstandigheden, kan de Ministerraad, bij met redenen omklede beraadslaging, machtiging verlenen
tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij gebrek aan kredieten, voor het door de beraadslaging vastgestelde
bedrag.
De bij de beslissing bedoelde machtigingen worden opgenomen in een wetsontwerp
waarbij de nodige kredieten worden geopend. Wanneer een beraadslaging een bepaald
uitgavenniveau bereikt, moet ze het voorwerp uitmaken van een wetsontwerp ad hoc82.
Wanneer dat laatste ontbreekt, is de beraadslaging niet uitvoerbaar, tenzij kredietblokkeringen voor het in de beslissing vastgestelde bedrag zijn aangegeven.
De tekst van de beraadslagingen wordt onmiddellijk aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan het Rekenhof meegedeeld, dat eventueel onverwijld zijn opmerkingen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers meedeelt.

4.1.3.2
Controle van het Rekenhof
In de loop van de voorbije vijftien jaren heeft het Rekenhof 73 beslissingen van de Ministerraad in dat kader onderzocht.

81 Dat artikel neemt de inhoud over van artikel 44 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. De beraadslagingen zijn sinds de wet van 28 juni 1963 wettelijk omkaderd.
82 Indien de beraadslaging betrekking heeft op minstens 5 miljoen euro of als ze machtiging verleent voor een uitgave
van ten minste 500.000 euro, die ten minste 15 % vertegenwoordigt van het krediet ten laste waarvan die uitgave
wordt aangerekend.
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In nagenoeg 60 % van de gevallen waren de beslissingen in overeenstemming met de bepalingen van de wet. Die beslissingen hebben betrekking op uitgaven naar aanleiding van
natuurrampen of humanitaire rampen, ongevallen (spoorwegongeval van Buizingen), een
gezondheidscrisis (dioxinecrisis), een financiële crisis of uitgaven van de beleidscellen naar
aanleiding van herschikkingen van de ministerportefeuilles.
In 20 % van de gevallen waren de beslissingen daarentegen maar gedeeltelijk in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Dan ging het hoofdzakelijk om de niet-naleving
van de voorwaarde inzake onvoorzienbaarheid, waarbij de regering in feite over voldoende
elementen beschikte om de nodige kredieten in de begroting in te schrijven en te kunnen
vermijden dat er via een beraadslaging moest worden gewerkt. Er werden ook tekortkomingen vastgesteld ten aanzien van de dringendheid of de ontoereikende kredieten.
In 2012 heeft de Ministerraad twee beraadslagingen genomen die beide vatbaar zijn voor kritiek op basis van artikel 70. Uit het onderzoek van beraadslaging nr. 3226 van 20 juli 2012 in
verband met de financiering van extra personeel voor de geïntegreerde centra voor noodoproepen van de FOD Binnenlandse Zaken, met betrekking tot 0,6 miljoen euro, is niet
gebleken dat er uitzonderlijke of onvoorzienbare omstandigheden waren, en evenmin werd
aangetoond dat de uitgave dringend was of dat er onvoldoende kredieten waren. Ook bij het
onderzoek van beraadslaging nr. 3227 van 28 september 2012 in verband met de veroordeling van de Belgische Staat tot het betalen van 75 miljoen euro aan de RSZ, is gebleken dat
er voldoende kredieten waren ingeschreven bij de interdepartementale provisie.
Tot slot beantwoordden de andere beraadslagingen geenszins aan de in de wet bepaalde
voorwaarden. In de meeste gevallen waren die beraadslagingen bedoeld om begrotingsaanpassingen toepasselijk te maken die betrekking hadden op ofwel één departement83 of zelfs
meerdere, nog vóór de parlementaire procedure was afgewikkeld.
Sinds de tenuitvoerlegging van SAP-Fedcom werden overigens betalingsverrichtingen uitgevoerd voordat de beraadslaging uitvoerbaar was84.
4.1.3.3
Conclusie
Artikel 70 van de wet van 22 mei 2003 voorziet in een belangrijke afwijking van de voorafgaande, door het parlement verleende machtiging inzake begrotingsaangelegenheden. De
toepassing van dat artikel moet dan ook strikt voorbehouden blijven voor omstandigheden
die over de hele lijn aan de door de wet bepaalde voorwaarden voldoen. Geen enkele betaling mag worden verricht voordat de beslissing uitvoerbaar is.
Het toepassen van die bepaling mag bovendien niet leiden tot het terugdringen van het
parlementair voorrecht, zoals dat gebeurd is met begrotingsaanpassingen die werden uitgevoerd nog vóór de procedure voor het parlement afgelopen was.

83 Defensie.
84 Beraadslaging nr. 3215 van 25 september 2009 voor een bedrag van 1,9 miljoen euro in verband met de reorganisatie
van de beleidsorganen van de in juli 2009 geïnstalleerde regering, beraadslaging nr. 3222 van 11 oktober 2011 voor
een bedrag van 4 miljard euro voor de aankoop van aandelen van Dexia Bank België NV, beraadslaging nr. 3225 van
23 december 2011 voor een bedrag van 100 miljoen euro voor het onderschrijven van een obligatielening van Ethias
Finance.
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4.1.4
Commentaar bij de afsluitingsverrichtingen op orde- en thesaurierekeningen
Niettegenstaande alle departementen van het algemeen bestuur sinds 2012 zijn toegetreden
tot de nieuwe federale comptabiliteit van de wet van 22 mei 2003, is de afwikkeling van het
systeem van orde- en thesaurierekeningen, die boekhoudrekeningen zijn van de vroegere
rijkscomptabiliteit, nog steeds niet volledig afgerond. Omdat de oude rijkscomptabiliteit
werd opgeheven, figureren nog heel wat orde- en thesaurierekeningen vanaf 2012, om diverse redenen, buiten de boekhouding van de Staat85. Soms is er bewust gekozen om ze
buiten de boekhouding te behouden86, in andere gevallen zijn de over te dragen eindsaldi
nog niet vastgesteld87 of moet nog worden beslist over de bestemming of de aanzuivering
van de openstaande saldi.
Op basis van de nota Orderekeningen van de Thesaurie in Fedcom van 13 maart 2009, opgesteld door de FOD Budget en Beheerscontrole, werden een groot aantal van de vroegere
orderekeningen als virtuele organieke fondsen in Fedcom geconfigureerd, ook al voorzag
de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 niet in deze oplossing. In die nota werden de virtuele organieke fondsen ook gezien als een alternatief voor de zogenaamde rekeningen van
derden, meer bepaald voor rekeningen waarop gelden worden gestort door derden, met een
specifieke bestemming, in het kader van een bepaald project (bv. Europese fondsen). In de
praktijk worden virtuele organieke fondsen niet alleen gebruikt voor verrichtingen voor
derden maar ook voor verrichtingen die eigen zijn aan het departement. Dit onderscheid
komt tot uiting aan het eind van het jaar wanneer het resultaat van de verrichtingen op de
virtuele fondsen deels wordt afgeleid naar het eigen vermogen (voor de eigen verrichtingen) en deels wordt overgeboekt naar een rekening van klasse 4 (om het resultaat van de
verrichtingen voor derden uit het resultaat van de Staat te halen). Het gebruik van virtuele
organieke fondsen voor eigen verrichtingen leidt er toe dat uitgaven en ontvangsten van
de Staat worden gedebudgetteerd (geen begrotingsaanrekening) en de reconciliatie van de
budgettaire en de economische boekhouding wordt bemoeilijkt.
De intentie van de minister van Begroting om in het voorjaar van 2013 het stelsel van de
virtuele fondsen te evalueren en er een juridisch kader voor uit te bouwen, werd niet geconcretiseerd.
4.2
4.2.1

Specifieke commentaar in verband met de uitvoeringsrekening van de begroting
Evolutie van de uitgaven van de Belgische Staat tussen 2009 en 2012 ingevolge
gerechtelijke veroordelingen

4.2.1.1
Budgettaire aanrekening en toekenningsprocedure
Om het hoofd te bieden aan de uitgaven die voortvloeien uit gerechtelijke veroordelingen in
zijn nadeel, schrijft de Staat in zijn begroting kredieten in voor het dekken van de schade-

85 Zie ook Rekenhof, “Afsluitingsverrichtingen op orde- en thesaurierekeningen”, 169 e Boek, Volume I, p.347-351. Ter
beschikking op www.rekenhof.be.
86 Bv. bij de FOD Buitenlandse Zaken.
87 Bij de FOD Justitie en de FOD Buitenlandse Zaken beletten ontbrekende beheersrekeningen (van rekenplichtigen)
het vaststellen van de definitieve eindsaldi.
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vergoedingen, de gerechtskosten88 alsook de dadings- of arbitragekosten om een rechtszaak
te vermijden.
Tot 2009 werden die kredieten binnen de initiële algemene uitgavenbegroting rechtstreeks
ingeschreven op specifieke basisallocaties voor elk van de betrokken FOD’s en POD’s. Deze
uitsplitsing bleek niet optimaal in gebruik, ook al was ze in overeenstemming met het
principe van de begrotingsspecialiteit. Het was immers heel moeilijk de nodige kredieten
correct in te schatten, voornamelijk vanwege de onzekerheid die eigen is aan de afwikkeling van rechtszaken die aan de oorsprong van die uitgaven liggen. Een dergelijke toestand
kon al vlug tot een overschatting van de kredieten leiden, als de lopende rechtszaken niet
werden afgewikkeld in de loop van het begrotingsjaar, of tot een onderschatting van de
kredieten als één of meer rechtszaken anders afliepen dan verwacht. In dat laatste geval
moest men tot een begrotingsaanpassing wachten vooraleer men de schadevergoedingen
kon betalen, of moest men zijn toevlucht nemen tot een beraadslaging in de Ministerraad
voor dringende en onvoorzienbare uitgaven (artikel 70 van de wet van 22 mei 2003, cf. punt
4.1.3).
Om dat probleem gedeeltelijk op te lossen heeft de regering in 2009 beslist de voor de betaling van gerechtelijke veroordelingen nodige bedragen zonder onderscheid te groeperen
binnen het provisioneel krediet van sectie 03 (FOD Budget en Beheerscontrole) van de algemene uitgavenbegroting. Via een dergelijke centralisering kan men immers via schaalvergroting gedeeltelijk de gevraagde bedragen verminderen aangezien door de niet-realisatie
van een gerechtelijk risico middelen vrijkomen voor de eventuele vereffening van een ander
gelijkaardig risico.
Het voordeel van die inschrijving van kredieten binnen eenzelfde basisallocatie van de
begroting leidt er echter toe dat de informatie aan de parlementsleden aan kwaliteit en
precisie inboet door een combinatie van twee situaties. Ten eerste is in de specifieke verantwoordingen van de verschillende FOD’s geen informatie meer opgenomen over de hangende rechtszaken die tot uitgaven aanleiding kunnen geven. Dat nadeel wordt ook niet
gecompenseerd door een gedetailleerd overzicht van die rechtszaken bij de verantwoordingen van sectie 03. Ten tweede worden de kredieten voor de gerechtelijke schadevergoedingen zonder onderscheid gegroepeerd bij de interdepartementale provisie samen met andere
kredieten voor het dekken van uitgaven van een andere aard, zoals loonindexeringen, certificeringspremies, de financiering van de NAVO-zetel enz.
De beslissing om de nodige begrotingskredieten voor de betaling van die schadevergoedingen niet meer rechtstreeks ter beschikking van de FOD’s te stellen zou eveneens kunnen
leiden tot een trage verwerking van de vraag tot overdracht van kredieten, en dus tot vertraging bij de betaling van de aan de tegenpartij verschuldigde schadevergoeding. De procedure die de FOD Budget en Beheerscontrole heeft ingevoerd om die kredieten te gebruiken,
leidt er immers toe dat de departementen slechts periodiek een beroep kunnen doen op
het provisioneel krediet. Op basis van de gerechtelijke vervaltermijnen centraliseren de

88 Onder “schadevergoedingen” worden hier verstaan de sommen die de Staat moet betalen krachtens een veroordeling door een rechtbank en onder “gerechtskosten” de gerechtskosten van de winnende partij die de Staat als
verliezende partij moet betalen met toepassing van de wet van 21 april 2007. Omzendbrief van de FOD Budget en
Beheerscontrole van 7 februari 2013.
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juridische diensten van de verschillende FOD’s en POD’s meer bepaald de gegevens en de
vervaldagenkalenders van de voor de rechtbanken hangende zaken, om binnen de vereiste
termijnen een beroep te kunnen doen op die provisie. Mits een gunstig advies van de Inspectie van Financiën worden de kredieten dan slechts driemaandelijks naar de eigen basisallocaties van de betrokken departementen overgeheveld, via een in Ministerraad overlegd
koninklijk besluit dat in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.
Volgens inlichtingen die het Rekenhof bij de betrokken administratieve diensten heeft ingewonnen, heeft de hierboven beschreven procedure niet tot grote moeilijkheden bij de
toepassing geleid. Ze heeft ook nog niet tot de betaling van significante intresten wegens
achterstallige betaling geleid, hoewel dat risico niet kan worden uitgesloten.
4.2.1.2
Uitgaven voor schadevergoeding en gerechtskosten ten laste van de federale Staat
Om te bepalen hoe belangrijk de schadevergoedingen en de gerechtskosten ten laste van
de federale Staat zijn, moet in feite worden gekeken naar de aanrekeningen op de vereffeningskredieten van de daarvoor specifiek bestemde basisallocaties in de uitvoeringsrekening van de begroting89. In bepaalde gevallen worden die uitgaven niettemin aangerekend
op niet-adequate basisallocaties, meer bepaald op de secties 14 (Buitenlandse Zaken en
Ontwikkelingssamenwerking) en 17 (Federale Politie). Op die secties werden van 2009 tot
2012 bedragen aangerekend op niet-specifieke allocaties, zoals de allocaties die normaal
zijn voorbehouden voor de betaling van de personeelskosten of de prestaties van advocaten.
Tabel 28 – Uitgaven vereffend ten laste van de Staat voor het dekken van de gerechtskosten (in miljoen euro)
2009

2010

2011

2012

Totaal

02. Kanselarij

0,2

0,0

0,2

0,0

0,4

12. Justitie

0,6

0,4

2,3

1,2

4,5

13. Binnenlandse Zaken

1,1

0,8

1,4

1,6

4,9

14. Buitenlandse Zaken

0,0

0,2

2,8

0,0

3,0

16. Defensie

2,2

2,0

1,6

4,5

10,3

17. Federale Politie

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18. Financiën

0,4

0,8

1,5

2,5

5,2

11,6

2,6

6,9

9,6

30,7

23. Tewerkstelling en Arbeid

0,0

0,7

2,2

0,1

3,0

24. Sociale Zekerheid

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25. Volksgezondheid (met inbegrip van het FAVV)

5,9

9,8

5,3

0,7

21,7

32. Economie

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

19. Regie der Gebouwen

33. Mobiliteit en Transport

0,0

0,9

1,8

0,1

2,8

44. Sociale bescherming (met inbegrip van Fedasil)

0,0

0,2

0,1

0,4

0,7

46. Wetenschapsbeleid

0,2

0,0

0,0

75,2

75,4

22,3

18,3

26,1

96,2

162,9

Algemeen totaal

Bron: begrotingsgegevens van de thesaurie en van SAP-Fedcom

89 In hoofdzaak de basisallocaties met economische classificatie 34.01 en meestal met de titel “schadevergoeding
aan derden”. De begrotingen van de Regie der Gebouwen, van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen en de Belgische Technische Coöperatie bevatten eveneens specifieke artikelen.

Rekening van uitvoering van de begroting / 83

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, zijn de uitgaven op dat vlak niet eenduidig geëvolueerd
tussen 2009 en 2012.
Die uitgaven hangen door hun aard af van de eventuele gerechtelijke beslissingen waarvan sommige grote budgettaire gevolgen kunnen hebben. Zo werd voor 2012 een bedrag
van 75,2 miljoen euro90 vereffend op de kredieten ingeschreven op sectie 46 (Wetenschapsbeleid) van de algemene uitgavenbegroting, om een oud geschil inzake RSZ-bijdragen te
regelen. Rekening houdend met de omvang van die vergoeding en ondanks het feit dat er
voldoende middelen aanwezig waren binnen de interdepartementale provisie, verkoos de
regering een budgettaire beraadslaging te nemen met toepassing van artikel 70 van de wet
houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (zie
4.1.3). Voor het overige bedroegen de kosten voor schadevergoedingen en de gerechtskosten
in 2012 21,1 miljoen euro, wat een vergelijkbaar niveau is met dat van de drie voorgaande jaren.
Wanneer men de begrotingsrealisaties departement per departement bekijkt, blijkt eveneens dat bepaalde departementen hogere gerechtskosten en hogere uitgaven voor schadevergoeding betalen dan andere, variaties die hoofdzakelijk samenhangen met de opdrachten van de departementen. De hoge uitgaven bij de Regie der Gebouwen (30,8 miljoen euro
gecumuleerd van 2009 tot 2012) kan bijvoorbeeld worden verklaard door het aanzienlijk
aantal overheidsopdrachten van de Staat inzake vastgoed (meer bepaald in het kader van
de aankoop van nieuwe strafinrichtingen). Volksgezondheid (21,7 miljoen euro) heeft de
voorbije jaren ook het hoofd moeten bieden aan de gevolgen van de dioxinecrisis en de
geschillen met betrekking tot de betaling van bijdragen door de slachthuizen. Defensie
(10,3 miljoen euro) beheert dan weer een park van roerende en onroerende activa waardoor
haar juridische aansprakelijkheid vaker in het geding kan komen.
4.2.1.3
Aanbevelingen
Het Rekenhof beveelt aan ervoor te zorgen dat het parlement in de toekomst beter wordt
geïnformeerd, wat zou kunnen hetzij door het provisioneel krediet bij de voorstelling van
de begroting beter te verantwoorden, hetzij door een document op te stellen waarin de ten
laste van de interdepartementale provisie uitgevoerde overdrachten worden vermeld.
4.2.2

Uitvoering van een beleidsmaatregel om de risico’s van chemische stoffen te
beperken (Reach)
De Europese Unie heeft in 2006 de Europese wetgeving op chemische stoffen gemoderniseerd en het systeem Reach ingevoerd, d.i. een geïntegreerd systeem voor de registratie en
beoordeling van en de autorisatie en de beperkingen ten aanzien van chemische stoffen91.
Dat systeem moet de menselijke gezondheid en het milieu beter beschermen en de zin
voor innovatie van de Europese chemische industrie in stand houden en versterken. Het
Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (EACS) werd eveneens opgericht om de eisen
inzake Reach van dag tot dag te beheren.

90 Meer bepaald 29,5 miljoen bij wijze van bijdragen en vermeerderingen en 45,7 miljoen euro bij wijze van intresten.
91 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting
van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende
intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de
Commissie, PB L 396 van 29 mei 2007.
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Deze verordening is op 1 juni 2007 van kracht geworden en is rechtstreeks op de lidstaten toepasbaar.
Voor de effectieve tenuitvoerlegging ervan moest niettemin de Belgische wetgeving van de
verschillende ter zake bevoegde overheden worden aangepast. Zo werd op federaal niveau
de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame
productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers gewijzigd door de wetten van 10 september 2009 en 27 juli 2011.
Op 17 oktober 2011 werd een samenwerkingsakkoord gesloten om de samenwerking tussen
de bevoegde overheden te organiseren en dat is op 1 maart 2013 van kracht geworden92. Dat
akkoord is echter slechts een formalisering van de reeds bestaande samenwerking inzake
inspecties. Het preciseert de bevoegdheden van elk overheidsniveau en stelt daartoe drie
comités in. Het Reach-comité en het nationaal forum Reach worden belast met de coördinatie, de tenuitvoerlegging en de toepassing van de verordening. Het wetenschappelijk comité
Reach van zijn kant moet voornamelijk wetenschappelijke ondersteuning bieden.
De dienst Risicobeheersing van DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu is de bevoegde Belgische overheid die verantwoordelijk
is voor de coördinatie van de in de Reach-Verordening gedefinieerde taken.
4.2.2.1
Financiering van het samenwerkingsakkoord
Volgens artikel 22 van het samenwerkingsakkoord zullen alle gemeenschappelijke kosten
die de uitvoering van dit akkoord met zich brengt en waarvan de bedragen niet gepreciseerd zijn, door de betrokken partijen worden gedragen. Het betreft in het bijzonder de kosten die gepaard gaan met de oprichting en de werking van de drie bovenvermelde comités93.
Dat artikel preciseert ook dat het secretariaat van het comité Reach de jaarlijkse begroting
van de gemeenschappelijke kosten opstelt en ter goedkeuring aan dit laatste voorlegt.
De verdeelsleutel voor de gemeenschappelijke kosten bedraagt 70 % voor de federale overheid en 30 % voor de gewesten. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu draagt 65 % van de kosten van de federale Staat, terwijl het saldo wordt gefinancierd door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Er werd voor de financiering van het samenwerkingsakkoord een orderekening van de thesaurie gecreëerd waarop elke partij haar bijdrage kan storten. Tot nu toe werd er enkel een
bedrag van 120.000 euro op gestort, ten laste van programma 25.55.3 van de FOD Volksgezondheid, bij wijze van provisie.

92 Wet van 21 december 2012 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de
Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).
93 De kosten met betrekking tot de taken van het wetenschappelijk comité Reach zullen volledig door de FOD Volksgezondheid ten laste worden genomen.
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Zoals het Rekenhof reeds in 2010 en 2012 heeft opgemerkt94, voorziet de wet van
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat niet meer in de mogelijkheid om ontvangsten en uitgaven van de Staat voor rekening van derden in de boekhouding van de thesaurie te boeken via speciale en afzonderlijke
fondsen (orderekeningen genoemd). De wet gaat uit van het principe dat de bovenvermelde
transacties in de algemene rekening van de Staat worden opgenomen.
Als de instandhouding van een dergelijke rekening echter gerechtvaardigd is door dwingende redenen, is er een organieke wettelijke grondslag nodig en moet een bepaling voorzien in een aangepaste regelmatige rapportering die het mogelijk maakt toezicht te houden
op de eventuele niet-gemachtigde debetposities, op de inactieve rekeningen en op de debudgetteringen.
4.2.2.2 Installatie van de comités
Volgens de algemene beleidsnota van de begroting 201395 zullen de drie in het samenwerkingsakkoord bepaalde comités eind juni 2013 worden opgericht. Ze werden nog niet ingesteld aangezien de benoemingsbesluiten voor de betrokken personen nog niet werden ondertekend.
4.2.2.3 Begrotingsmiddelen
Bij de FOD Volksgezondheid wordt de tenuitvoerlegging van de verplichtingen die voortvloeien
uit de Reach-Verordening gefinancierd via begrotingskredieten van verschillende programma’s.
De twee voornaamste betrokken programma’s zijn de programma’s 25.55.3 – Productbeleid
en 25.55.7 - Inspectie96. Aangezien die programma’s echter een globale enveloppe vormen
voor de financiering van de implementatie van een aanzienlijk aantal Europese verordeningen inzake chemische producten en stoffen, kunnen de kredieten die specifiek voor de
tenuitvoerlegging van Reach bestemd zijn, onmogelijk worden geïdentificeerd.
Naar aanleiding van zijn commentaar op de ontwerpbegrotingen 201297 had het Rekenhof onderstreept dat het op basis van de verantwoordingsdocumenten niet kon afleiden
welke middelen waren bestemd om die regelgeving uit te voeren. Die tekortkoming werd
niet opgelost in de begroting 2013. De verantwoordingsdocumenten spreken immers van
het samenwerkingsakkoord maar specificeren niet welke middelen zijn bestemd voor de

94 Rekenhof, “Gebruik van orderekeningen in Fedcom”, 167e Boek, Volume I, p. 450-457 (ter beschikking op www.
rekenhof.be) en Parl. St. Kamer, 24 april 2012, DOC 53 2112/002, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen
van aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012, p.53-54.
95 Parl. St. Kamer, 21 december 2012, DOC 53 2586/016, Algemene beleidsnota Energie, Leefmilieu en Mobiliteit,
p.13.
96 De kredieten belopen respectievelijk 1,5 miljoen euro voor de vastleggingen en vereffeningen voor programma
25.55.3 en 555.000 euro voor de vastleggingen en 619.000 euro voor de vereffeningen voor programma 25.55.7.
97 Parl. St. Kamer, 6 januari 2012, DOC 53 1943/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012, p. 74-75.

86

tenuitvoerlegging ervan98. Ze vermelden evenmin de budgettaire weerslag van de controles
die verbonden zijn aan de toepassing van de Reach-wetgeving99.
Voorts rijst de vraag of het personeel dat wordt ingezet voor de inspectiediensten volstaat
om Reach op doeltreffende wijze te kunnen implementeren in België en om de regelgeving
op adequate wijze te kunnen controleren100. Er zijn geen specifieke kredieten voor de controle op de uitvoering van de Reach-regelgeving en de daartoe aangewezen inspecteurs
controleren ook de toepassing van talrijke andere milieuregelgevingen.
4.3
4.3.1

Bespreking van bepaalde secties van de algemene uitgavenbegroting
Sectie 12 – FOD Justitie

Tabel 29 – Overzicht toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2012 (in miljoen euro)
Vastleggingen
Initiële begroting

Vereffeningen

1.844,5

1.842,9

109,9

109,9

50,9

56,0

Totaal begroting

2.005,3

2.008,8

Aangewende kredieten

1.947,4

1.952,7

Aangepaste begrotingen
Transfers uit interdepartementale provisies

Bron: Rekenhof
Het benuttingspercentage van de vereffeningskredieten voor 2012 bedroeg 97,2 % ten opzichte van 97,7 % in 2011.

98 Basisallocatie 55.31.12.11.01: aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten. Een krediet van 1,4 miljoen euro voor vastleggingen en van 1,5 miljoen euro voor vereffeningen is ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting 2013.
99 Basisallocatie 55.71.12.11.01: aankoop van niet-duurzame roerende goederen en diensten. Een krediet van 213 miljoen euro voor de vastleggingen en van 209 miljoen euro voor de vereffeningen is ingeschreven in de algemene
uitgavenbegroting 2013.
100 Een studie die de FOD Volksgezondheid in 2009 bij een privéconsultant had besteld, toonde aan dat vanaf
2011 6,6 voltijdse equivalenten extra nodig waren om de nieuwe taken voortvloeiend uit Reach uit te voeren.
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Tabel 30 – Evolutie van de uitgaven 2009 – 2012 per uitgavencategorie op basis van de ESR-codes
(in miljoen euro en percentages)
2010
Personeelsuitgaven
Werkings- en investeringsuitgaven
Inkomsten- en kapitaaloverdrachten
Kredietverlening
Totaal

(*)

2011

2012

1.270,6

72,5 %

1.307,4

72,0 %

1.336,1

72,1 %

369,9

21,1 %

390,8

21,5 %

392,7

21,2 %

111,72

6,4 %

116,9

6,4 %

125,0

6,7 %

0,2

0,0 %

0,2

0,0 %

0,1

0,0 %

1.752,3

100 %

1.815,3

100 %

1.853,8

100 %

* De totale vereffeningen in tabel 29 verschillen van deze in tabel 30 omdat de personeelsuitgaven in

( )

tabel 30 exclusief het bijkomend krediet (98,9 miljoen euro) zijn, dat werd toegekend bij de derde
aangepaste begroting omdat ingevolge de toetreding van de FOD Justitie tot het Fedcom-boekhoudsysteem dertien maanden personeelsuitgaven moesten worden aangerekend op de begroting
2012 (inclusief de personeelsuitgaven van december 2012).

Bron: Rekenhof
Personeelsuitgaven
De personeelsuitgaven vormen de belangrijkste uitgavenpost en stijgen in 2012 met 28,7 miljoen euro t.o.v. 2011, ondanks de vermindering van de bij de initiële begroting gevraagde
personeelskredieten met 25 miljoen euro.
Er zijn sterke verschillen in de evolutie van de personeelsuitgaven tussen de verschillende
diensten van de FOD. Ten opzichte van 2011 dalen vooral de personeelsuitgaven voor de
stafdiensten, de dienst van het Belgisch Staatsblad en de erediensten en laïciteit, terwijl ze
voor de andere diensten stijgen. Dit laatste is in het bijzonder het geval voor de personeelskosten van:
•

•

•

de penitentiaire inrichtingen (+3,0 miljoen euro (+1 %)): als gevolg van de beslissing het
personeelsbestand voor penitentiaire beambten op 7.055 eenheden te behouden en bijkomend 139 penitentiaire beambten aan te werven;
de justitiehuizen(+1,5 miljoen euro (+3 %)) als gevolg van de aanwerving van bijkomende personeelsleden met het oog op het wegwerken van de wachtlijsten strafregister
(0,9 miljoen euro);
de rechterlijke orde (+19,7 miljoen euro (+3 %)) als gevolg van de aanwerving van bijkomend personeel in het kader van Optifed101 (0,3 miljoen euro), de aanwerving van
gerechtelijke stagairs in het kader van de splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde (0,2 miljoen
euro) en de toekenning van bijkomende kredieten (+13,5 miljoen euro) vanuit de interdepartementale provisie.

101 Optifed is het federale efficiëntieprogramma, dat als doel heeft besparingen te realiseren en de werking van de federale overheid te verbeteren door een sterkere samenwerking tussen de federale overheidsdiensten. Het spoort
best practices inzake performantie op in de federale overheid om ze vervolgens door middel van projecten toe te
passen in zoveel mogelijk diensten.
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Voor de financiering van de competentietoelagen voor de personeelsleden van het departement werd vanuit de departementale provisie een bedrag van 23,3 miljoen euro toegekend.
Een aanzienlijk gedeelte van dit bedrag (13,5 miljoen euro, zijnde 57 %) werd toegekend aan
het personeel van de rechterlijke orde. Dit bedrag ligt opmerkelijk hoger dan het in 2011 toegekende bedrag (6,4 miljoen euro). De reden hiervoor is dat de FOD Justitie pas vanaf de
periode 2010-2011 het systeem van de competentiepremies volwaardig toepast. Het hoge
aantal inschrijvingen, het hoge slaagpercentage en de lange tussentijd tussen de inschrijving en het succesvol afleggen van het examen, leidt ertoe dat de meerkosten verbonden
aan de invoering van het systeem van de competentiepremies zich pas vanaf 2012 vertalen.
Werkings- en investeringsuitgaven
Niettegenstaande de globale werkings- en investeringsuitgaven in 2012 nagenoeg stabiel
bleven t.o.v. 2011, hebben zich voor verschillende diensten wel grotere schommelingen
voorgedaan.
Vooral de uitgaven van de penitentiaire instellingen zijn in 2012 gestegen met 18,3 miljoen
euro of + 15,2 %. Deze stijging is in hoofdzaak te wijten aan:
•
•
•

de sterke toename van de medische kosten van gedetineerden en geïnterneerden
(+17,2 miljoen euro vanuit de interdepartementale provisie);
de verlenging met drie maanden van de huur van de gevangenis van Tilburg (+9,2 miljoen euro);
de werkingskosten verbonden aan de aanwerving van bijkomende cipiers (+ 1,0 miljoen
euro).

Het Rekenhof merkt hierbij op dat de toekenning van bijkomende kredieten voor de medische kosten van gedetineerden en geïnterneerden hoofdzakelijk voortvloeit uit de betaling
van de achterstallige facturen van het medisch centrum “Les Marronniers” voor de periode
2007-2010102. Eenzelfde probleem stelt zich trouwens ook voor het begrotingsjaar 2013103.
Het merkt bovendien op dat deze problematiek en de verlenging van de huur van de gevangenis van Tilburg 104 al bekend waren bij de opmaak van de initiële of aangepaste begroting
en dus in principe bij deze gelegenheid in de begroting van de FOD Justitie hadden moeten
worden opgenomen (i.p.v. een herverdeling vanuit de interdepartementale provisie door te
voeren).
Het Veiligheidskorps is als onderdeel van de penitentiaire inrichtingen in hoofdzaak belast
met de ordehandhaving in de hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen
vanuit de penitentiaire inrichtingen naar de gerechtsgebouwen en ziekenhuizen. Bij de opstart van dit korps in 2003 werd beslist dat de Brusselse politiezones de verloning van de
130 medewerkers van het Veiligheidskorps tijdens het eerste jaar van hun indiensttreding
ten laste zouden nemen, maar dat de FOD Justitie deze kosten zouden prefinancieren. Zo
verrichtte de FOD over de periode 2005-2007 een bedrag van 5,5 miljoen euro aan uitga102 Voor een meer gedetailleerde bespreking van deze problematiek wordt verwezen naar het artikel “Uitgaven voor
medische en niet-medische zorgverlening aan geïnterneerden” in deel III van dit Boek.
103 Cf. commentaar en opmerkingen bij de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2013, Parl. St Kamer, DOC
53 2521/004, p. 37-38.
104 Cf. commentaar en opmerkingen bij de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012, Parl. St Kamer, DOC
53 1943/003, p. 42-46.
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ven voor rekening van twee Brusselse politiezones. Het Rekenhof stelt vast dat, hoewel het
deze problematiek in 2009 al had aangekaart105, de vermelde politiezones deze schuld nog
steeds niet volledig hebben terugbetaald, ondanks een ingebrekestelling eind 2011. Deze
openstaande schuld bedraagt in 2013 zowat 2,0 miljoen euro en wordt veroorzaakt door
tegenstrijdige interpretaties van het akkoord tussen de politiezones en de FOD Justitie. In
antwoord op de brief van het Rekenhof 106 hierover deelde de toezichthoudende minister
mee dat zij de verjaringstermijn heeft gestuit en tijdens die nieuwe periode van vijf jaar het
dossier tot een goed einde hoopt te brengen via een minnelijke schikking, eerder dan via
een gerechtelijke procedure.
Voorts kan worden verwacht dat de komende jaren de werkings- en investeringsuitgaven
van de penitentiaire inrichtingen zullen blijven toenemen door de ingebruikname van drie
nieuwe gevangenissen (Masterplan 3G). De vanaf 2015 jaarlijks te betalen vergoeding per
gevangenis wordt geschat op gemiddeld 13 miljoen euro.
De stijging van de uitgaven van de penitentiaire inrichtingen werd grotendeels gecompenseerd door de daling van de werkings- en investeringsuitgaven van sommige diensten,
waarvan de belangrijkste de stafdiensten, de dienst van het Belgisch Staatsblad, de Staatsveiligheid, de erediensten en de dienst voor Strafrechtelijk Beleid zijn. Deze daling is in
hoofdzaak toe te schrijven aan:
•
•
•

•

de opgelegde lineaire vermindering van de werkings- en investeringskredieten (14,5 miljoen euro);
de beperking van de stijging van de uitgaven tot de toegestane indexering;
de administratieve blokkering van de werkings- en investeringskredieten (23,3 miljoen
euro) en de genomen maatregelen in het kader van de omzendbrief betreffende de begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2012;
de besliste besparing van 13,3 miljoen euro m.b.t. de gerechtskosten in criminele, correctionele en politiezaken, zoals opgelegd bij het begrotingsconclaaf van de eerste aangepaste begroting.

De doelstelling van de regering om 13,3 miljoen euro te besparen in de gerechtskosten in
criminele, correctionele en politiezaken en te voorzien in de opmaak van een hervormingsen saneringsplan bij de opmaak van de begroting 2013 werd echter niet volledig gerealiseerd. In de loop van het jaar werden de in de begroting voorziene kredieten verhoogd
met een bedrag van 7,5 miljoen euro door een kredietherverdeling en eind 2012 was het
hervormings- en saneringsplan nog niet beschikbaar. Bovendien heeft de FOD Justitie eind
2012 een bedrag van 29 miljoen euro aan achterstallige facturen naar het begrotingsjaar
2013 doorgeschoven, ten opzichte van 12,6 miljoen euro eind 2011.

105 Rekenhof, 167e Boek, Volume I, p. 239-243. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
106 Brief van het Rekenhof van 13 april 2013 en antwoord van de minister van Justitie van 13 mei 2013. In zijn brief wees
het Rekenhof er eveneens op dat deze vorderingen moeten worden toevertrouwd aan het beheer van een rekenplichtige en dat zij in Fedcom moeten worden geboekt.
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Inkomsten- en kapitaaloverdrachten
Het aandeel van de subsidie- en dotatie-uitgaven (125,0 miljoen euro) blijft met 6,7 % stabiel
ten opzichte van de voorgaande jaren. Het hoofdaandeel van deze uitgaven gaat naar de
betaling van vergoedingen aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (8,6 miljoen euro)
en naar de juridische bijstand (voornamelijk de vergoedingen aan advocaten – 86,9 miljoen
euro). Wat deze juridische bijstand betreft, merkt het Rekenhof op dat de initieel toegekende begroting van 76,9 miljoen euro in de loop van het jaar met 10,1 miljoen euro werd
verhoogd, als gevolg van de uitgaven voortvloeiend uit de implementatie van de Salduzwetgeving 107.
Omtrent deze juridische bijstand heeft de minister van Justitie in haar beleidsnota eveneens een hervorming aangekondigd108. Deze hervorming is bovendien een prioriteit in het
strategisch plan 2008-2014 van de FOD Justitie. De Ministerraad van 3 mei 2013 keurde een
wetsontwerp tot hervorming van de juridische bijstand goed, dat voor advies aan de Raad
van State werd voorgelegd. Dit wetsontwerp werd nog niet bij het parlement ingediend.
Opmerkingen bij de toegekende kredieten uit de interdepartementale provisie
De 7,5 miljoen euro aan vereffeningskredieten109 die in de begroting van 2012 werd voorzien voor elf verbeteringsprojecten binnen de FOD Justitie werd uiteindelijk ten belope
van 4,9 miljoen euro onder meer via kredietherverdelingen aangewend voor andere doeleinden. Het door de Ministerraad becijferde terugverdieneffect voor deze projecten werd
in 2012 niet volledig gerealiseerd. Voor het project inzake de verbeterde werking van het
Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) werd bijvoorbeeld
van de begrote opbrengst van 81 miljoen euro slechts een bedrag van 31 miljoen euro gerealiseerd.
Tot slot ontving de FOD Justitie vanuit de interdepartementale provisie een bedrag van
6,4 miljoen euro (vereffeningskredieten) voor energiebesparende investeringen. Van dit
bedrag heeft de FOD Justitie slechts een bedrag van 2,5 miljoen euro aangewend. De reden
hiervoor is het lange beslissingsproces, de complexiteit van de projecten en de vertraging
in de realisatie ervan.

107 Bij de initiële begroting had het Rekenhof erop gewezen dat door de inwerkingtreding van de Salduz-wetgeving
(die bepaalt dat een verdachte beroep kan doen op juridische bijstand vóór het eerste politieverhoor) de ingeschreven kredieten mogelijk ontoereikend waren (cf. commentaar en opmerkingen bij de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012, Parl. St Kamer, DOC 53 1943/003, p. 42—46 en commentaar en opmerkingen bij de aangepaste
staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012, Parl. St Kamer, DOC 53 2112/002, p. 37—40).
108 Parl. St. Kamer, DOC 53 1964/002, p. 6 en Geïntegreerd management- en operationeel plan 2008-2014, p. 80.
109 Voor zeven van de elf projecten (5,7 miljoen euro) werden de nodige verbintenissen (vastleggingen) aangegaan (of
personeel aangeworven). Gezien deze verbintenissen veelal in de loop van november en december 2012 werden
vastgelegd, kon slechts een klein gedeelte hiervan (0,3 miljoen euro) nog in 2012 worden betaald.
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4.3.2

Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken

Tabel 31 – Overzicht toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten in 2012 (in miljoen euro)
Vastleggingen
Initiële begroting

Vereffeningen

841,2

842,9

14,4

11,6

Transfers uit interdepartementale provisies

6,5

4,7

Variabele kredieten

0,7

2,3

Totaal begroting

862,8

861,5

Aangewende kredieten

782,6

785,4

Aangepaste begrotingen

Bron: Rekenhof
Het benuttingspercentage van de vereffeningskredieten voor 2012 bedroeg 91,2 % ten opzichte van 87,3 % in 2011.
Deze toename van het benuttingspercentage wordt vooral verklaard door de schrapping
van een administratief geblokkeerd krediet voor een bedrag van 34 miljoen euro voor uitgaven inzake de strategische veiligheids- en preventieplannen van de gemeenten en de gemeenschapswachten, dat net zoals in 2011 niet kon worden benut 110.
De vereffeningskredieten stegen ten opzichte van 2011 met 147,6 miljoen euro. De toename
in 2012 van de kredieten is in de eerste plaats veroorzaakt door de goedkeuring van het
eerste deel van de correcte financiering van de Brusselse instellingen in het kader van de
zesde staatshervorming (in totaal 124 miljoen euro bijkomende middelen voor het Fonds
Europese Toppen111 in het kader van de preventie van criminaliteit en de veiligheid in de
hoofdstad, voor de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), voor de bevordering van de tweetaligheid en voor de verhoging van de dodehandcompensatie112 in het
BHG. Een andere significante factor ter verklaring van de stijging van de kredieten is de
toename van de personeelskredieten met 19,5 miljoen euro als gevolg van de toetreding van
de FOD Binnenlandse Zaken tot het Fedcom-boekhoudsysteem in 2012113.
Een belangrijke onderbenutting van kredieten in 2012 situeerde zich bij het Fonds voor de
financiering van de taalpremies, waarvan de terugbetaling voor 2012 voor een bedrag van
25 miljoen euro bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten niet kon plaatsvinden. Ook op het vereffeningskrediet van 4,9 miljoen euro in het Fonds Politiegebouwen werd slechts 0,7 miljoen euro aangerekend. Wegens het aanslepende structurele financieringsprobleem van dit
fonds werden de wettelijk verplichte betalingen (7,15 miljoen euro) ingevolge de toepassing

110 De betreffende uitgaven bleven ten laste van het gedebudgetteerde en met btw-ontvangsten gestijfde Veiligheids- en Preventiefonds van de RSZPPO.
111 Fonds ter financiering van sommige uitgaven die voortvloeien uit de organisatie van de Europese Toppen in Brussel
en de uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke
functie van Brussel.
112 Dit is de compensatie voor het inkomstenverlies dat sommige gemeenten lijden vanwege het feit dat zij in de onmogelijkheid verkeren opcentiemen te heffen als gevolg van de vrijstellingen inzake onroerende voorheffing die de
federale Staat voor sommige onroerende goederen heeft toegekend.
113 Ingevolge de toetreding tot SAP-Fedcom moesten de wedden voor december 2012 op de begroting voor 2012 worden aangerekend en werden dus de personeelskosten van dertien maanden geboekt.
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van het correctiemechanisme, dat werd ingesteld naar aanleiding van de overdracht van
ex-rijkswachtgebouwen aan de gemeenten en de meergemeentepolitiezones, niet uitgevoerd. Ondertussen werd bij de begrotingscontrole 2013 de beslissing genomen dit fonds af
te schaffen en de uitgaven voor 2013 in te schrijven op een limitatief krediet. Om de achterstallen van vorige jaren (7,4 miljoen euro) te kunnen vereffenen op limitatieve kredieten, is
echter een aanpassing van de reglementering 114 nodig.
Tabel 32 – Evolutie van de uitgaven in 2010-2012 per uitgavencategorie op basis van de ESR-codes
(in miljoen euro en percentages)
2010
Personeelsuitgaven

2011

2012

243,5

40,0 %

253,7

40,7 %

270,0

35,3 %

Werkings- en investeringsuitgaven

84,0

13,8 %

79,2

12,7 %

96,0

12,5 %

Inkomsten- en kapitaaloverdrachten

280,4

46,1 %

289,6

46,5 %

399,8

52,2 %

Kredietverlening

0,1

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Niet-verdeelde en rente-uitgaven

0,5

0,1 %

0,6

0,1 %

0,1

0,0 %

608,5

100,0 %

623,1

100,0 %

765,9

100,0 %

Totaal

(*)

(*) D
 e totale vereffeningen in tabel 31 verschillen van deze in tabel 32, omdat de opgenomen personeelsuitgaven in tabel 32 exclusief het bijkomend krediet (19,5 miljoen euro) zijn, dat werd toegekend bij de derde aangepaste begroting ten gevolge van de aanrekening van dertien maanden
personeelsuitgaven in het kader van de toetreding van de FOD Binnenlandse Zaken tot Fedcom.

Bron: Rekenhof
Personeelsuitgaven
De stijging van de personeelsuitgaven met 16,3 miljoen euro ten opzichte van 2011 wordt
verklaard door de extra personeelsmiddelen die bij de eerste begrotingscontrole werden
toegekend aan de Dienst Vreemdelingenzaken (+6,4 miljoen euro), de asielinstanties, d.w.z.
het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (+3,7 miljoen euro), en de calltakers (+5,1 miljoen euro).
Werkings- en investeringsuitgaven
De toename van de werkings- en investeringsuitgaven met 16,8 miljoen euro is vooral het
gevolg van de uitgaven in het kader van de invoering van een geautomatiseerd stemsysteem
(+6,7 miljoen euro ten opzichte van 2011) en de extra middelen voor werking en investeringen die werden toegekend aan de Dienst Vreemdelingenzaken (+3,3 miljoen euro), de
asielinstanties (+0,8 miljoen euro) en de calltakers (+3 miljoen euro).
Inkomsten- en kapitaaloverdrachten
De stijging van de inkomsten- en kapitaaloverdrachten met 110,2 miljoen euro is grotendeels toe te schrijven aan de toegekende middelen in het kader van het eerste deel van
de correcte financiering van de Brusselse instellingen (124 miljoen euro in 2012), waarvan
echter 25 miljoen euro voor de tweetaligheid niet kon worden benut.
114 Het koninklijk besluit van 9 november 2003 tot regeling van de voorwaarden en modaliteiten van de eigendomsoverdracht van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones en de bepaling van de correctiemechanismen en tot regeling van de principes inzake de tenlasteneming door
de gemeenten of meergemeentepolitiezones van de huurkosten.
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Hervorming van de Civiele Veiligheid
Krachtens een beslissing van de Ministerraad van 1 maart 2012 moest deze tegen
30 mei 2012 een meerjarenplan voor de financiering van de hervorming van de Civiele Veiligheid goedkeuren. Hoewel dit niet gebeurde, werd in 2012 rechtspersoonlijkheid toegekend aan de tijdelijke operationele prezones zonder verdere budgettaire implicaties. De
middelen voor de hervorming van de Civiele Veiligheid, meer in het bijzonder de toelagen
aan de gemeenten met het oog op de oprichting van de toekomstige hulpverleningszones
in het kader van de hervorming van de brandweerdiensten, bleven in 2012 immers onveranderd op 21,7 miljoen euro. Bij de initiële begroting voor 2013 werd bovenop dit bedrag
een extra enveloppe van 9 miljoen euro toegekend om de prezones in staat te stellen te
blijven functioneren in 2013. Bij de begrotingscontrole 2013 werd in het conclaaf een financieringsplan aangenomen, dat een restrictief budgettair kader vastlegt voor de verdere
hervorming van de Civiele Veiligheid, met dien verstande dat deze verdere hervorming pas
vanaf 2014 en in de jaren daarna zal kunnen worden uitgevoerd en de gemeenten zelf zullen kunnen bepalen in welke mate zij de kost van de hervorming willen of kunnen dragen.
4.3.3

Sectie 17 – Federale Politie

Tabel 33 – Overzicht toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2012 (in miljoen euro)
Vastleggingen
Initiële begroting

Vereffeningen

1.767,5

1.760,1

Aangepaste begrotingen

93,8

93,8

Transfers uit interdepartementale provisies

24,2

24,5

Totaal begroting

1.885,6

1.878,5

Aangewende kredieten

1.815,1

1.841,2

Bron: Rekenhof
Het benuttingspercentage van de vereffeningskredieten voor 2012 bedroeg 98 % ten opzichte van 98,5 % in 2011.
Tabel 34 – Evolutie van de uitgaven 2010 – 2012 per uitgavencategorie op basis van de ESR-codes
(in miljoen euro en percentages)
2010

2011

2012

Personeelsuitgaven

784,7

47,3 %

800,3

47,5 %

809,8

45,5 %

Werkings- en
investeringsuitgaven

208,1

12,5 %

201,9

12,0 %

222,8

12,5 %

Inkomsten- en
kapitaaloverdrachten

666,0

40,1 %

682,8

40,5 %

746,9

42,0 %

1.658,9

100 %

1.685,0

100 %

1.779,6

100 %

Totaal(*)
(*)

De totale vereffeningen in tabel 33 verschillen van deze in tabel 34 omdat de opgenomen personeelsuitgaven in tabel 34 exclusief het bijkomend krediet (61,7 miljoen euro) zijn, dat werd toegekend bij de derde aangepaste begroting ten gevolge van de aanrekening van dertien maanden
personeelsuitgaven in het kader van de toetreding van de Federale Politie in Fedcom.

Bron: Rekenhof
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Personeelsuitgaven
Hoewel de regeringsverklaring van 1 december 2011 stelde dat de Federale Politie niet zou
bijdragen aan de begrotingssanering, besliste de regering de initiële personeelskredieten
2012 te verminderen met 15,6 miljoen euro, als aandeel in de globale besparing van 120 miljoen euro op de personeelskredieten van de FOD en POD’s.
In de loop van het jaar werd echter een deel van de besparing tenietgedaan. De globale
personeelskredieten werden via de interdepartementale provisie verhoogd met 6,8 miljoen
euro, waarvan 0,3 miljoen euro voor de competentiepremies en 1,3 miljoen euro voor de
indexcompensatie. Daarnaast werden bijkomende personeelskredieten voor 3,8 miljoen
euro toegekend bij de eerste en tweede aangepaste begroting, voor de overuren ingevolge
de Salduz-wetgeving (1 miljoen euro), de versterking van de luchthavenpolitie (0,8 miljoen
euro) en van de steunopdrachten en gespecialiseerde opdrachten (2 miljoen euro). Bovendien werd een gedeelte van de efficiëntiewinst die werd gerealiseerd door de betere werking
van de diensten geïnvesteerd in de veiligheid. De Federale Politie ontving hiervoor via de
zogenaamde Optifed-provisie 7,5 miljoen euro, waarvan 4,6 miljoen euro personeelskredieten. Na uitzuivering van de aanrekening van de wedden voor de maand december 2012,
ingevolge de instap in Fedcom, stijgen de personeelsuitgaven met 1,2 % t.o.v. 2011.
Het voornemen van de minister van Binnenlandse Zaken om in de loop van 2012 een nieuwe poging te ondernemen om militairen over te plaatsen en een deel van de taken van de
Federale Politie over te hevelen, bleef zonder gevolg. Volgens de minister was Defensie niet
meer bereid dit te realiseren aan de voormalige financieringsvoorwaarden van de betrokken partijen115.
Werkings- en investeringskredieten
Door de lineaire besparingsmaatregel opgelegd bij de initiële begroting 2012 moest de Federale Politie een bedrag van 5,4 miljoen euro inleveren op de werkings- en investeringskredieten. Niettemin stijgt het aandeel van de werkings-en investeringsuitgaven met 10,4 %
t.o.v. 2011. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het feit dat de Federale Politie
in 2011 genoodzaakt was het tekort van 23,7 miljoen euro van de reglementair voorziene
dotaties aan de lokale zones te regulariseren ten laste van haar eigen werkings- en investeringskredieten. De daling in 2011 was dus uitzonderlijk.
Voorts wijst het Rekenhof erop dat de Federale Politie voor de betalingen van het gedetacheerd personeel op het einde van het jaar 7,4 miljoen euro ontving vanuit de interdepartementale provisie. Hierdoor lagen de uitgaven voor het gedetacheerd personeel (34,9 miljoen euro) hoger dan in 2011 (26,9 miljoen euro) en 2010 (26,5 miljoen euro). Deze stijging is
enerzijds te wijten aan het ter beschikking stellen van meer gedetacheerden en anderzijds
aan de onregelmatige facturatie door de zones, waardoor in 2012 achterstallige facturen
moesten worden betaald. De Federale Politie heeft de nodige maatregelen genomen om
deze onregelmatige facturatie in de toekomst te vermijden.

115 Parl. St. Kamer, DOC 53 2112/005, p. 59. Defensie zou tijdens de periode van terbeschikkingstelling nog 66,6 % van
de wedde van de ter beschikking gestelde militairen dragen.
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Inkomsten- en kapitaaloverdrachten
De uitgaven voor inkomsten- en kapitaaloverdrachten stijgen met 9,4 % t.o.v. 2011. De basisdotatie aan de lokale zones volgt de reële evolutie van de gezondheidsindex. Bij de tweede
aangepaste begroting 2012 moest in een bijkomend vereffeningskrediet worden voorzien
om ook de toelage over het jaar 2011 “ernstige personeelstekorten” voor een bedrag van
7,9 miljoen euro uit te betalen, en werd een dotatie van 5 miljoen euro toegekend aan de Regie der Gebouwen voor de installatiewerken op de site van het Rijksadministratief Centrum
(RAC) te Brussel. Voorts werd vanaf 2012 een dotatie van 2 miljoen euro toegekend aan de
lokale zones ter financiering van de bijkomende kosten gepaard gaande met de Salduz-wet.
4.3.4

Sectie 18 – FOD Financiën

Tabel 35– Overzicht toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2012 (in miljoen euro)
Vastleggingen

Vereffeningen

Initiële begroting

3.745,2

3.785,6

Aangepaste begrotingen

4.035,5

4.042,4

4,6

5,0

Totaal begroting

7.816,5

7.833,0

Aangewende kredieten

7.723,2

5.895,1

Transfers uit interdepartementale provisies

Bron: Rekenhof
Het benuttingspercentage van de vereffeningskredieten voor 2012 bedroeg 75,3 % ten opzichte van 89,2 % in 2011.
Dit relatief lage aanwendingspercentage van de vereffeningskredieten wordt in hoofdzaak
verklaard door het niet vereffenen van de bijdrage van België aan het IMF voor een bedrag
van 1.847,7 miljoen euro. Gezien de resolutie van IMF m.b.t. de quotahervorming van de bijdragen in 2012 nog niet door het vereiste aantal lidstaten was geratificeerd, zal deze bijdrage
wellicht in de loop van 2013 worden vereffend.
Zoals in 2010 en 2011 wordt ook in 2012 de begroting van de FOD Financiën gekenmerkt door
een aantal uitzonderlijke uitgaven. Een vergelijking van de begrotingsuitvoering over meerdere jaren is dan ook pas mogelijk als deze uitgaven niet mee worden verrekend. Het gaat om:
•
•
•
•
•
•

de storting van 115,0 miljoen euro in 2010 aan de Deposito- en Consignatiekas116;
de nationalisatie van de bank Belfius in 2011 voor een bedrag van 4 miljard euro;
de deelname in 2011 in de kapitaalsverhoging van de NV ASTRID voor een bedrag van
52,0 miljoen euro;
de deelname in 2012 in de kapitaalsverhoging van Dexia voor een bedrag van 2.915,0 miljoen euro;
de toekenning van 84,9 miljoen euro bijkomende personeelskredieten in 2011 in het kader van de toetreding van de FOD Financiën tot Fedcom;
de storting van de Belgische bijdrage aan het EMS voor een bedrag van 1.112,7 miljoen euro.

116 Zie ook Rekenhof, 168e Boek, Volume I, p. 77. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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In de onderstaande tabel wordt met deze uitzonderlijke uitgaven geen rekening gehouden.
Tabel 36 – Evolutie van de uitgaven 2010 – 2012 per uitgavencategorie op basis van de ESR-codes en
na eliminatie van de uitzonderlijke uitgaven (in miljoen euro en percentages)
2010
Personeelsuitgaven

2011

2012

1.351,8

82,1 %

1.359,9

75,1 %

1.353,5

72,5 %

254,8

15,5 %

288,1

15,9 %

343,9

18,4 %

0

0%

55,1

3,0 %

57,8

3,1 %

Inkomsten- en
kapitaaloverdrachten

20,4

1,2 %

101,5

5,6 %

105,5

5,7 %

Kredietverlening

19,1

1,3 %

6,7

0,4 %

6,6

0,4 %

1.646,1

100 %

1.811,2

100 %

1.867,3

100 %

Werkings- en
investeringsuitgaven
Rente-uitgaven

Totaal
Bron: Rekenhof

Personeelsuitgaven
De personeelsuitgaven vormen de belangrijkste uitgavenpost van de FOD Financiën
(1.353,5 miljoen euro of 72,5 %). Het belang van die personeelsuitgaven in de totale uitgaven
daalt verder ten opzichte van 2010 (82,1 %) en 2011 (75,1 %). Deze daling is in hoofdzaak toe
te schrijven aan de selectieve vervanging van de op pensioen gestelde personeelsleden 117
en de vermindering van de initiële personeelskredieten met 26,2 miljoen euro, als aandeel
in de globale vermindering met 120 miljoen euro van de personeelskredieten van de FOD
en POD’s. Het Rekenhof wijst er echter op dat de daling van de personeelsuitgaven moet
worden genuanceerd in de zin dat jaarlijks een steeds groter gedeelte van het personeel
van de restaurants van de FOD Financiën niet langer wordt aangerekend op de personeelskredieten van de FOD zelf maar wordt opgenomen in de dotatie aan Fedorest118. Eenzelfde
opmerking geldt voor het personeel dat werd overgedragen aan de gewesten in het kader
van de overdracht van de gewestbelastingen119.
Werkings- en investeringsuitgaven
Ook de FOD Financiën heeft in de loop van 2012 bijgedragen in de besparingsmaatregelen
die tijdens de diverse begrotingsconclaven werden opgelegd:
•
•

de opgelegde lineaire vermindering van de werkings- en investeringskredieten (9,4 miljoen euro);
de beperking van de stijging van de uitgaven tot de toegestane indexering;

117 Het aantal personeelsleden in dienst bij de FOD Financiën, exclusief keuken- en schoonmaakpersoneel, daalde van
26.079 in 2011 tot 24.133 in 2012. Bron: Jaarverslag FOD Financiën voor de jaren 2010, 2011 en 2012.
118 In 2010 bedroeg de dotatie aan Fedorest 7,7 miljoen euro, in 2011 15,6 miljoen euro en in 2012 20,3 miljoen euro.
Het grootste gedeelte van deze dotatie wordt aangewend voor de financiering van de personeelsuitgaven.
119 Artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de
Gewesten voorziet in een dotatie aan de gewesten voor de financiering van de personeelskosten indien deze bij de
overname van een dienst van een groep belastingen, het personeel van de betrokken federale belastingadministratie mee overnemen. In 2010 bedroeg de dotatie 3,2 miljoen euro. Door de overdracht in 2011 van de verkeersbelasting naar het Vlaams Gewest steeg de dotatie tot 17,4 miljoen euro in 2011 en 18,1 miljoen euro in 2012. Vanaf
2014 neemt in principe ook het Waals Gewest de inning van de verkeersbelasting over van de federale overheid.
De budgettaire impact van deze overdracht wordt geraamd op 4,3 miljoen euro en zal dus tot een verdere stijging
van de dotatie leiden, maar ook tot een daling van de personeelskosten.
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•

de administratieve blokkering van de werkings- en investeringskredieten (23,7 miljoen
euro) en de maatregelen in het kader van de omzendbrief betreffende de begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2012.

Niettegenstaande de besparingen stijgt het aandeel van de werkings- en investeringsuitgaven in 2012 (18,4 %) ten opzichte van 2011 (15,9 %) en 2010 (15,5 %). Deze stijging is in
hoofdzaak toe te schrijven aan drie kostencomponenten:
•

•
•

de stijging van de gerechts- en vervolgingskosten voor de inning en invordering van
belastingen (+ 58,2 miljoen euro). Tot voor 2011 kwam deze uitgave niet voor omdat ze
werd gecompenseerd met de belastingopbrengsten, waardoor enkel de netto-opbrengsten werden aangerekend op de rijksmiddelenbegroting 120;
de externe juridische en financiële bijstand in het kader van de staatswaarborg;
de investeringsuitgaven in het kader van vernieuwingen van de huisvesting op de domeinen van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) te Bergen (SHAPEdorp).

De tussenkomst in de periode 2008-2012 van de Federale Staat voor de financiële instellingen in moeilijkheden vereiste de bijstand en het advies van juridische en financiële experts.
De contracten hiervoor werden veelal gesloten door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). In uitvoering van artikel 2, §  3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de FPIM is de Staat verplicht deze kosten terug te betalen. In de begroting 2012 van
de FOD Financiën werd daarom in een krediet van 1 miljoen euro voorzien 121, dat echter niet
werd aangewend (zie hieronder).
In de loop van de periode 2011-2012 heeft de FOD Financiën deze contracten overgenomen
en zouden de hieraan verbonden uitgaven rechtstreeks op de begroting worden aangerekend. Vermits de bij de initiële begroting toegekende algemene werkingsmiddelen echter
onvoldoende waren, was de regering genoodzaakt deze te verhogen. Hiertoe voorzag de
begroting in een specifiek vastleggings- en vereffeningskrediet 122 van respectievelijk 6,9 en
5,9 miljoen euro123. Onder meer door de laattijdige toekenning van dit specifieke krediet
werden de uitgaven voor juridische bijstand enerzijds blijvend vastgelegd op de algemene
werkingsmiddelen voor een bedrag van 2,4 miljoen euro en anderzijds ten laste gelegd van

120 Op verzoek van het Rekenhof en door de toetreding van de FOD Financiën tot SAP-Fedcom worden van 2012 zowel
in de rijksmiddelenbegroting als in de algemene uitgavenbegroting brutobedragen geboekt.
121 Basisallocatie 18.61.07.12.11.05 – Werkingskosten van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.
122 De uitgaven voor de financiële en juridische bijstand werden initieel verrekend op de algemene werkingsmiddelen
van het departement (basisallocatie 18.40.02.12.11.01 – Bestendige uitgaven voor aankopen van niet-duurzame
goederen en van diensten met uitsluiting van de informatica-uitgaven). Op verzoek van de Inspectie van Financiën
werd een specifieke basisallocatie gecreëerd (basisallocatie 18.61.02.11.12 – Externe bijstand in het kader van
staatswaarborgen).
123 Dit krediet werd gevormd door toekenning van 5,0 miljoen en 4,0 miljoen euro bij de eerste aangepaste begroting
(door middel van interne compensatie) en bijkomend 1,9 miljoen euro nieuwe kredieten bij te tweede aangepaste
begroting.

98

Dexia voor een bedrag van 1,9 miljoen euro124. De uitgaven voor financieel advies daarentegen konden wel worden aangerekend op het specifieke krediet voor een bedrag van 5 miljoen euro waarvan 3,7 miljoen euro werd vereffend.
Daarnaast werd door een herverdeling van kredieten in 1,5 miljoen euro vastleggingskredieten en 0,5 miljoen euro vereffeningskredieten voorzien voor de uitgaven als gevolg
van de rechtszaak naar aanleiding van de ontmanteling van de voormalige Fortisbank 125.
De contracten met de advocatenkantoren werden pas op het jaareinde gesloten waardoor
slechts 0,1 miljoen euro kon worden vereffend. Het grootste gedeelte van deze uitgaven zal
dus ten laste van de begrotingsjaren 2013 en 2014 vallen.
Zoals al aangehaald, werd in de periode 2008-2012 een aanzienlijk gedeelte van de kosten
voor financiële en juridische bijstand gedragen door de FPIM (voor ruim 55,8 miljoen euro
waarvan 3,9 miljoen euro in 2012). Deze uitgaven moeten in principe door de federale Staat
(FOD Financiën) worden gedragen. Omdat hiervoor de voorbije jaren in te weinig kredieten
was voorzien binnen de algemene uitgavenbegroting van de FOD Financiën, heeft de FPIM
deze uitgaven in mindering gebracht van aan de federale Staat door te storten ontvangsten (intresten en dividenden). Op 31 december 2012 vertoonde de rekening-courant van de
FPIM een schuld van 13,3 miljoen euro aan de Staat 126.
Het Rekenhof wijst erop dat het gebruik van de diverse bronnen ter financiering van de
uitgaven gekoppeld aan de financiële crisis, weinig transparant is en een berekening ervan
bemoeilijkt en bovendien indruist tegen het universaliteitsbeginsel.
Een gedeelte van de werkings- en investeringsuitgaven betreft informatica-uitgaven
(106,6 miljoen euro of 30 %). Deze uitgaven omvatten niet enkel de operationele en onderhoudsuitgaven, maar ook de uitgaven in het kader van diverse IT-moderniseringsprogramma’s of –trajecten van de FOD Financiën (Coperfin)127. Het Rekenhof herinnert eraan
dat de FOD begin 2013 besliste de samenwerking met Unisys stop te zetten voor de verdere
ontwikkeling van STIMER 128, het IT-project voor het elektronisch beheer van de inning
en invorderingen van belastingen. In totaal werd voor een bedrag van 31,6 miljoen euro
aan Unisys uitbesteed, waarvan 21,4 miljoen euro door de FOD Financiën werd vereffend.

124 Op basis van het aanhangsel nr. 1 van 30 mei 2012 van de waarborgovereenkomst met Dexia mag de FOD Financiën
de kosten in verband met de juridische en financiële bijstand voor een bedrag van 2 miljoen euro ten laste leggen
van Dexia. De inkomende facturen worden rechtstreeks doorgerekend aan Dexia zonder boeking van de uitgaven
en de ontvangsten in de federale begroting. In 2013 werd op de algemene werkingsmiddelen eind augustus reeds
bijkomend 2,5 miljoen euro vastgelegd, daarnaast werd de resterende 0,1 miljoen euro reeds quasi volledig ten
laste van Dexia gelegd.
125 Basisallocatie 18.61.02.12.11.13 – Kosten en erelonen bij vertegenwoordiging in arbitrageprocedures.
126 Het betreft het nog resterende bedrag van de opbrengst van de verkoop van de optie op de dividenden van de
aandelen in BNP Paribas (19,0 miljoen euro), dat nog moet worden doorgestort aan de Staat.
127 Zoals de elektronische indiening van diverse aangiften (personenbelasting (Tax-on-Web), vennootschapsbelasting
(Vensoc), btw-aangifte (Intervat) en douanerechten (Paperless Douane en Accijnzen) en het elektronisch beheer
van de inning en invorderingen van belastingen (STIMER).
128 STIMER bestaat uit elf modules (elk met een specifieke doelstelling), een onderhoudscomponent en een analyse
van de boekhouding douane. Een viertal modules zijn operationeel (zoals penale boetes, roerende voorheffing,
voorafbetalingen en DAVO) en zullen in de loop van 2013 verder worden geoptimaliseerd. De andere modules waren nog steeds in de fase van programmering. De komende jaren zullen deze modules stapsgewijs verder worden
ontwikkeld. Hiertoe zal een nieuwe overheidsopdracht worden uitgeschreven en/of verder intern worden ontwikkeld. Hiertoe werd het IT-traject FIRST opgezet.
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 angezien een procedure voor de rechtbank werd opgestart, is het onduidelijk hoeveel van
A
het resterende bedrag van 10,2 miljoen euro nog zal moeten worden vereffend.
Inkomsten- en kapitaaloverdrachten
Het aandeel van de subsidie- en dotatie-uitgaven (105,0 miljoen euro) blijft met 5,7 % stabiel
ten opzichte van 2011, maar stijgt sterk ten opzichte van 2010. Zoals al aangehaald is deze
stijging onder meer toe te schrijven aan een verschuiving van de personeelskosten naar de
dotatie aan Fedorest en de gewesten. Bovendien worden de voorschotten die de Dienst Alimentatievorderingen (DAVO) uitbetaalt (21, 4 miljoen euro) vanaf 2011 als een subsidie (kapitaaloverdracht) beschouwd en niet langer als een kredietverlening, waardoor het aandeel
van deze uitgave daalt (0,4 %). Het Rekenhof wijst erop dat het in 2005 opgerichte organiek fonds voor de betaling van de voorschotten inzake alimentatievorderingen werd afgeschaft129. Vanaf het begrotingsjaar 2012 worden deze voorschotten niet langer ingeschreven
als een variabel krediet, maar aangerekend op een limitatief krediet. Om het in het verleden ontstane debetsaldo van het fonds ten belope van 68,3 miljoen euro definitief ten laste
te kunnen leggen van de algemene middelen van de Schatkist, werd in de eerste aangepaste
begroting hiertoe in een specifieke begrotingsruiter voorzien. Hoewel deze operatie geen
invloed heeft op de begroting werd het saldo in 2012 niet aangezuiverd.
Een andere reden voor het stijgend aandeel van de subsidie- en dotatie-uitgaven is tot
slot het toenemende belang van de intrestbonificaties voor groene leningen (36,3 miljoen
euro). Hierbij merkt het Rekenhof op dat niettegenstaande de initieel toegekende kredieten
(20,0 miljoen euro) tijdens de eerste aangepaste begroting met 16,3 miljoen euro werden
verhoogd, deze onvoldoende waren. Hierdoor werd een bedrag van 17,4 miljoen euro aangerekend op het desbetreffende krediet van het begrotingsjaar 2013130.
4.3.5

Sectie 32 - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Tabel 37 – Overzicht toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2012 (in miljoen euro)
Vastleggingen
Initiële begroting

Vereffeningen

363,2

379,0

Aangepaste begrotingen

6,0

2,7

Transfers uit interdepartementale
provisies

0,9

0,9

Variabele kredieten

0,8

0,8

Totaal begroting

370,9

383,4

Aangewende kredieten

328,3

322,3

Bron: Rekenhof
Het benuttingspercentage van de vereffeningskredieten voor 2012 bedroeg 84,1 % ten opzichte van 90,1 % in 2011.

129 Artikel 74 van de wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2011.
130 Zie ook de opmerkingen en commentaren van het Rekenhof bij de aangepaste begroting 2013, Parl. St. Kamer,
DOC 53 2769/002, p. 37.
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Tabel 38 – Evolutie van de uitgaven 2010 – 2012 per uitgavencategorie op basis van de ESR-codes
(in miljoen euro en percentages)
2010
Personeelsuitgaven
Werkings- en investeringsuitgaven
Rentelast
Inkomsten- en kapitaaloverdrachten
Kredietverlening
Totaal

2011

2012

123,1

31,8 %

115,3

32,3 %

117,1

36,3 %

59,6

15,4 %

48,8

13,7 %

47,1

14,6 %

0,1

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

186,9

48,2 %

167,7

46,9 %

156,9

48,7 %

17,8

4,6 %

25,3

7,1 %

1,2

0,4 %

387,4

100 %

357,1

100 %

322,3

100 %

Bron: Rekenhof
De aangewende vereffeningskredieten van de FOD Economie zijn ten opzichte van 2011 met
bijna 10 % gedaald. Dit wordt grotendeels verklaard doordat in 2012 via de federale begroting nauwelijks kredietverleningen in het kader van Airbus werden toegekend. Van het begrote vereffeningskrediet van 14,9 miljoen euro werd slechts 1,2 miljoen aangewend. Deze
onderbenutting kan worden verklaard door de aanwending van de middelen die door de
FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid131 aan het einde van 2010 (19,2 miljoen euro)
en 2011 (38,8 miljoen euro) op een geblokkeerde rekening van een privéonderneming werden gestort 132 om te voorkomen dat ze zouden worden geannuleerd133. Deze middelen werden in 2011 en 2012 aangewend waardoor het saldo op deze rekeningen in 2012 daalde met
34,3 miljoen euro tot 14,4 miljoen euro. Aangezien dit resterende saldo in 2013 zal worden
aangewend, zal een gelijkaardige onderbenutting op de begrotingen van de FOD Economie
en de POD Wetenschapsbeleid in de toekomst wellicht niet meer mogelijk zijn.
Personeelsuitgaven
De personeelsuitgaven vormen ongeveer een derde van de uitgaven van de FOD Economie
(117,1 miljoen euro of 36,1 % van de totale uitgaven). Hoewel de initiële personeelskredieten met 2,2 miljoen euro werden verminderd, als aandeel in de globale vermindering met
120 miljoen euro van de personeelskredieten van de FOD’s en POD’s, stijgen de personeelsuitgaven uiteindelijk met 1,8 miljoen euro ten opzichte van 2011 (+1,6 %). Ondanks de stijging van de personeelsuitgaven enerzijds en de daling van de kredieten anderzijds, werd de
enveloppe echter niet overschreden.
Werkings- en investeringsuitgaven
Het aandeel van de werkings- en investeringsuitgaven (47,1 miljoen euro) blijft met 14,6 %
stabiel ten opzichte van de voorgaande jaren. De aanwending van de hiervoor ingeschreven kredieten is gedaald van 79,5 % in 2011 tot 75,9 % in 2012 (de onderbenutting van deze
kredieten stijgt hierdoor in vergelijking met 2011 van 12,6 tot 15 miljoen euro). Deze evolutie
is volledig toe te schrijven aan de maatregelen inzake budgettaire discipline gedurende de
tweede helft van 2012.
131 De FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid komen elk voor de helft tussen in de financiering van de terugvorderbare voorschotten voor de Airbusprogramma’s.
132 In 2011 werden in het kader van Airbus 25,2 miljoen euro terugvorderbare voorschotten toegekend via de FOD
Economie.
133 Zie Rekenhof, “Terugbetaling van voorschotten toegekend aan Belgische ondernemingen in het kader van de Airbusprogramma’s”, 169 e Boek, Volume I, p. 402-413.
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Inkomsten- en kapitaaloverdrachten
Met 48,7 % blijft de verhouding van de inkomsten- en kapitaaloverdrachten (156,9 miljoen
euro) ten opzichte van 2011 nagenoeg stabiel. De daling van deze uitgaven met 10,8 miljoen
euro ten opzichte van 2011 is voornamelijk toe te schrijven aan de grotere onderbenutting
van de kredieten voor de financiering van het Sociaal Verwarmingsfonds. De onderbenutting van de ingeschreven vereffeningskredieten (30 miljoen euro) bedraagt 22,5 miljoen
euro in 2012 tegenover 4 miljoen euro in 2011. Het Rekenhof merkt op dat de voornaamste
uitgaven van het Sociaal Verwarmingsfonds, namelijk de afrekening met de OCMW’s, nagenoeg onveranderd blijven ten opzichte van 2011 (22,9 miljoen euro). De uitgaven 2012 werden aldus grotendeels met het subsidieoverschot van 2011 en de eigen middelen van het
Sociaal Verwarmingsfonds gefinancierd134. Doordat de eigen middelen van het fonds hierdoor in 2012 grotendeels werden aangewend, zal een gelijkaardige onderbenutting van dit
krediet in de toekomst wellicht niet meer mogelijk zijn.
4.3.6

Sectie 33 – FOD Mobiliteit en Vervoer

Tabel 39 – Overzicht toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2012 (in miljoen euro)
Vastleggingen
Initiële begroting

Vereffeningen

3.440,6

3.439,1

Aangepaste begrotingen

19,4

16,2

Transfers uit interdepartementale provisies

0,9

1,0

Variabele kredieten

0,1

0,1

Totaal begroting

3.461,0

3.456,4

Aangewende kredieten

3.404,4

3.409,4

Bron: Rekenhof
Het benuttingspercentage van de vereffeningskredieten voor 2012 bedroeg 98,6 % ten opzichte van 98,5 % in 2011.
Tabel 40 – Evolutie van de uitgaven 2010 – 2012 per uitgavencategorie op basis van de ESR-codes
(in miljoen euro en percentages)
2010

2011

2012

Personeelsuitgaven

62,7

1,8 %

69,9

2,0 %

69,5

2,0 %

Werkings- en investeringsuitgaven

31,9

0,9 %

27,7

0,8 %

27,9

0,8 %

1,1

0,0 %

0,4

0,0 %

0,5

0,0 %

3.391,4

97,3 %

3.431,6

97,2 %

3.311,4

97,2 %

0,1

0,0 %

0,1

0,0 %

0,1

0,0 %

3.487,2

100 %

3.529,7

100 %

3.409,4

100 %

Rentelast
Inkomsten- en kapitaaloverdrachten
Kredietverlening
Totaal
Bron: Rekenhof

134 De rekeningen van het Sociaal Verwarmingsfonds 2012 werden, na ontvangst van een subsidie van 7,5 miljoen
euro, afgesloten met een verlies van 11,3 miljoen euro (of in werkelijkheid een tekort zonder subsidies van 18,8 miljoen euro). Voor 2011 was dit, na ontvangst van 26,0 miljoen euro subsidie, nog een winst van 9,4 miljoen euro (of
in werkelijkheid een tekort zonder subsidies van 16,6 miljoen euro).
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De aangewende vereffeningskredieten van de FOD Mobiliteit zijn ten opzichte van 2011 met
3,4 % gedaald (-120,3 miljoen euro) en deze daling betreft bijna uitsluitend een daling van
de subsidie- en dotatie-uitgaven.
Inkomsten- en kapitaaloverdrachten
De inkomsten- en kapitaaloverdrachten vormen de belangrijkste uitgavenpost van de FOD
Mobiliteit (3.311,4 miljoen euro of 97,2 % van de totale uitgaven). Bij de initiële begroting
werd beslist de volgende subsidies die in toepassing van de beheerscontracten moeten worden betaald, te verminderen met 263 miljoen euro:
•

•

een besparing van 253 miljoen euro voor de NMBS-Groep. Op de in toepassing van de
bestaande beheersovereenkomsten berekende (en dus vooraf geïndexeerde) bedragen
werden de volgende aanpassingen doorgevoerd:
• een vermindering van 50,0 miljoen euro van de exploitatie- en investeringsdotaties
van de NMBS-Groep als gevolg van de vastgestelde onderbenutting van de kredieten
in vorige jaren. Deze vermindering werd bij het opstellen van de initiële begroting
2012 procentueel evenredig verdeeld over de voornaamste werkings- en investeringskredieten (respectievelijk ten belope van 23,5 miljoen euro en 26,5 miljoen euro);
• een niet-recurrente vermindering van 108 miljoen euro van de investeringsdotatie
van de NMBS met het oog op de alternatieve financiering van de aankoop van nieuw
rollend materieel in 2012;
• een eenmalige vermindering met 95 miljoen euro van de investeringsdotatie voor
Infrabel;
een vermindering met 10 miljoen euro van de vergoeding van bpost, rekening houdend
met de verwachte productiviteitswinst in 2012.

Ten opzichte van 2011 daalden de vereffende subsidie- en dotatie-uitgaven voornamelijk
voor:
•

•
•

het gecombineerd goederenvervoer: -3,8 miljoen euro. Er is een dalende trend in de
uitkering van deze subsidies. In de periode 2009-2012 werd hiervoor respectievelijk 19,7,
16,8, 16,2 en 12,4 miljoen euro vereffend;
het spoorwegvervoer (NMBS-Groep): -94,9 miljoen euro;
het Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van
Brussel (Belirisfonds): -20,4 miljoen euro.

De vergoeding aan bpost steeg uiteindelijk met 1,2 miljoen euro niettegenstaande er rekening werd gehouden met een vermindering van 10 miljoen euro voor het bepalen van het
verschuldigde en geïndexeerde bedrag van 2012. De overige subsidie- en dotatie-uitgaven
daalden met 2,3 miljoen euro.
Voor de subsidie- en dotatie-uitgaven ten gunste van de NMBS-Groep herinnert het Rekenhof aan zijn onderzoek van de financiële stromen tussen de vennootschappen van de
NMBS-Groep135. Het wees er daarin onder meer op dat door de verminderingen van de
investeringsdotaties de geconsolideerde netto financiële schuld met eenzelfde bedrag zou

135 Rekenhof, Financiële stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep, Audit op verzoek van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, september 2012. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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toenemen als het investeringsprogramma onverkort werd uitgevoerd met de eigen beschikbare liquide middelen. De geconsolideerde netto financiële schuld nam in 2012 toe met
725 miljoen euro (+23,6 %) en bedraagt eind 2012 3.797 miljoen euro.136
Zoals in 2011 werd aan het Belirisfonds 125,4 miljoen euro toegekend. De totale vereffeningen van het Belirisfonds liggen 21,2 miljoen euro lager dan in 2011 (waarvan 20,4 miljoen
subsidie- en dotatie-uitgaven). De geraamde vereffeningskredieten van het fonds werden
voor 22,7 miljoen euro niet benut. De kredieten ten belope van 139,8 miljoen euro werden
in 2012 slechts aangewend voor 117,1 miljoen euro. Van de geraamde vastleggingskredieten
werd 89,3 miljoen euro aangewend. Vermits daarnaast een aantal vastleggingen van voorgaande jaren moesten worden geannuleerd (voor een bedrag van 21,3 miljoen euro) is het
saldo van het fonds beschikbaar voor bijkomende vastleggingen gestegen en bedraagt het
244,2 miljoen euro. Het saldo van de niet betaalde vastleggingen is gedaald met 49,1 miljoen euro tot 220,9 miljoen euro.
Het saldo van het Belirisfonds voor bijkomende vastleggingen en vereffeningen is in
2012 nog opgelopen tot + 57,3 miljoen euro voor de vastleggingen en + 8,2 miljoen euro voor
de vereffeningen. Het Rekenhof wees er in zijn commentaar bij de initiële begroting op dat
de eventuele toekomstige aanwending van dit saldo een negatieve impact zal hebben op het
begrotingssaldo.
Tabel 41 – Realisaties van de vastleggings- en vereffeningsmiddelen 2011 en 2012 van het Belirisfonds (in miljoen euro)
2011
vastleggingen

2011
vereffeningen

2012
vastleggingen

Saldo op
1 januari

208,2

468,3

186,9

456,9

Ontvangsten

127,0

127,0

125,4

125,4

Desaffectaties

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-149,7

-138,3

-89,3

-117,1

Uitgaven
Annuleringen
vastleggingen
vorige jaren
Saldo op
31 december

1,5

186,9

2012
Saldo niet betaalde
vereffeningen
vastleggingen
270,0

21,3

456,9

244,2

465,1

Bron: Rekenhof
Voor de overige fondsen van de FOD Mobiliteit en Vervoer stijgen de beschikbare vereffeningsmiddelen in 2012 met 6,3 miljoen euro. Hierdoor bedraagt het saldo ervan op 31 december 2012 21,9 miljoen euro. Volgens de begroting werd er geraamd dat het totale saldo
van deze overige fondsen in 2012 met 0,7 miljoen euro zou toenemen. De uitgaven op deze
fondsen bleven echter beperkt tot 63 % van de ingeschreven kredieten zodat het totale saldo bijkomend met ongeveer 4,4 miljoen euro toenam. Daarnaast lagen de ontvangsten voor
deze overige fondsen 1,2 miljoen euro boven de verwachte ontvangsten (bijna 10 % extra).

136 Bron: Beperkte geconsolideerde jaarrekening van de NMBS-Groep 2012 (NMBS-Holding, Infrabel, de NMBS en de
NMBS Logistics). Ter beschikking op www.b-holding.be.
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De onderbenutting van de variabele kredieten, die voornamelijk betrekking heeft op de
personeelskredieten (19 % of 0,8 miljoen euro werd niet benut) en op de werkingskredieten
(44 % of 3,2 miljoen euro werd niet benut) is hoofdzakelijk het gevolg van de opgelegde budgettaire beperkingen. Daarnaast werd voor een aantal van deze fondsen bij de opmaak van
de kredieten voor 2012 rekening gehouden met een verdere invulling van het personeelsbestand137. De personeelsplannen werden echter niet tijdig goedgekeurd waardoor er in
2012 onvoldoende tijd overbleef om reeds bijkomend personeel aan te werven. Voorts hebben een aantal informaticaprojecten door externe omstandigheden vertraging opgelopen.

5

Toegewezen ontvangsten

Van alle fiscale ontvangsten die de federale Staat int, vloeit 46,97 % (d.i. 48.946,13 miljoen
euro) via toewijzingsfondsen naar andere overheden zoals de deelstaatentiteiten, naar de
sociale zekerheid en, in mindere mate, naar een aantal andere begunstigden. Het Rekenhof
heeft geen opmerkingen bij zijn onderzoek van de toewijzingsfondsen bestemd voor de
deelstaatentiteiten. Wel stelde het vast dat bepaalde betalingen aan de sociale zekerheid
en Apetra hoger waren dan wat verschuldigd was. Tot slot werd van de totale toewijzingsfondsen een bedrag van 649,75 miljoen euro afgehouden, wat niet overeenstemt met een
verschuldigd bedrag en waardoor er dus een minderontvangst is voor de rijksmiddelenbegroting.
Krachtens artikel 71 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting
en van de comptabiliteit van de federale Staat, worden in de algemene uitgavenbegroting
ambtshalve toewijzingsfondsen geopend voor de gedeelten van de opbrengst van belastingen, heffingen en stortingen die niet in de rijksmiddelenbegroting worden geboekt maar die
aan andere overheden dan de federale Staat zijn toegewezen. Die fondsen vormen dus een
uitzondering op het principe van de universaliteit van de ontvangsten en van de uitgaven. In
2012 vertegenwoordigt die uitzondering een grote som aan ontvangsten: 48.946,13 miljoen
euro138 voor in totaal 104.203,16 miljoen euro aan door de Staat geïnde fiscale ontvangsten 139.
De minister van Financiën stelt de toegewezen ontvangsten rechtstreeks ter beschikking
van de overheden, overeenkomstig de wetten en de besluiten die de toewijzing regelen.
Elke toegewezen belasting heeft een specifiek doel en wordt dus overgeheveld via een specifiek toewijzingsfonds. De toewijzing van de fiscale ontvangsten richt zich op drie financieringsdomeinen: de deelstaatentiteiten (33.052,41 miljoen euro), de instellingen van de
sociale zekerheid (15.451,44 miljoen euro) en de diverse toewijzingen (442,28 miljoen euro).

137 Dit is onder meer van toepassing op het Fonds betreffende de werking van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen (DVIS, programma 33.51.2) , het Fonds betreffende de werking van het onderzoeksorgaan voor spoorwegongevallen (programma 33.51.3) en het Fonds betreffende de organisatie van het uitzonderlijk vervoer (programma
33.56.4).
138 Globaal bedrag van de voorafnemingen die in 2012 werden uitgevoerd op de totale fiscale ontvangsten.
139 Behalve de toegewezen ontvangsten omvat dat bedrag ook 40.936,86 miljoen euro aan fiscale ontvangsten die op
de rijksmiddelenbegroting werden aangerekend. Daarnaast is er ook een bedrag van 14.320,17 miljoen euro aan
fiscale ontvangsten voor derden.
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De volgende tabellen tonen:
•

•

•

de bedragen die in 2012 verschuldigd waren, d.w.z. de achterstallen (bedragen die verschuldigd waren voor voorgaande jaren en die niet betaald waren op 31 december 2011)
en de bedragen die in 2012 verschuldigd waren op basis van diverse wetten;
de toestand van de fondsen, d.w.z. de overdracht van de voorafnemingen die in 2011 niet
werden uitgevoerd, de ontvangsten (voorafnemingen op de fiscale ontvangsten in 2012),
de uitgaven (betalingen140 die effectief werden gedaan in 2012) en het over te dragen
saldo;
het eventuele saldo van de bedragen die op 31 december 2012 verschuldigd waren.

De gedetailleerde cijfers zijn weergegeven in de tabellen B3 tot B6 van volume II van dit
Boek.
Het Rekenhof heeft gecontroleerd of de uitgevoerde voorafnemingen op de ontvangsten
overeenstemmen met de bedragen die verschuldigd waren op basis van de wettelijke bepalingen. Het is ook nagegaan of de betalingen die in 2012 werden uitgevoerd, correct zijn.

140 In tegenstelling tot de aanrekeningen op de uitgavenbegroting, waarbij het gaat om vereffeningen.

Zie 169e Boek van het Rekenhof, Volume 1, p. 176 (tabel).

8.480,29
6.188,48
14.668,77
4.689,73
2.534,43
6,15
7.230,32
6.153,83
3.707,14
981,06
10.842,03
8,96
35,84
34,80
79,60
32.820,72

47,30
61,91
109,21
24,73
25,61
0,05
50,40
24,97
10,37
36,27
71,61
0,05
0,19
0,24
0,48
231,69

Voorlopige
bedragen 2012
(2)

9,01
36,03
35,04
80,08
33.052,41

6.178,80
3.717,51
1.017,34
10.913,65

4.714,47
2.560,05
6,20
7.280,71

8.527,59
6.250,39
14.777,98

(3)
(1)+(2)

Totaal

Alle bedragen die in 2012 waren verschuldigd, werden betaald aan de deelstaatentiteiten.

Bron: Rekenhof, op basis van de wetten en de Fedcomcijfers

(*)

66.21 Btw
Vlaamse Gemeenschap
Franse Gemeenschap
Totaal 66.21
66.22 PB
Vlaamse Gemeenschap
Franse Gemeenschap
Duitstalige Gemeenschap
Totaal 66.22
66.23 PB
Vlaams Gewest
Waals Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal 66.23
66.24 PB
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Franse Gemeenschapscommissie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Totaal 66.24
Totale toewijzingen aan de deelstaatentiteiten

Eindsaldo
2011(*)
(1)

Bedragen die in 2012 verschuldigd waren

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Overdracht op
1 januari 2012
(4)

80,08
33.052,41

10.913,65

7.280,71

14.777,98

(5)

Ontvangsten

80,08
33.052,41

10.913,65

7.280,71

14.777,98

(6)

Uitgaven

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo op
31 december 2012
(7)
(4)+(5)-(6)

Toestand van de toewijzingsfondsen

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

Tabel 42 – F onds voor toewijzingen aan de deelstaatentiteiten (in miljoen euro)

5.1
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Toewijzingen aan de sociale zekerheid

50,59

66.92 Roerende voorheffing

Totaal

-0,12

0

0,03

66.91 Werknemersparticipatie

66.99 Personenbelasting

20,95

66.36 Opties op aandelen

0

24,92

Totale accijnzen

66.98 Belasting Niet-inwoners

0,00

66.95 Verpakkingsheffing

0

24,92

66.33 Accijnzen op tabaksfabricaten

66.97 Vennootschapsbelasting

-20,09

0,00

-25,83

5,74

177,01

0

0

0

532,17

3,76

109,89

972,22

130,00

842,22

13.180,84

0,00

13.134,97

45,87

(2)

(1)

Totale btw en bedrijfsvoorheffing

66.34 Bedrijfsvoorheffing

66.37 Btw Toewijzing sociale zekerheid

66.31 Btw Educatief verlof RVA

Voor 2012

Achterstallen

176,89

0

0

0

582,76

3,79

130,84

997,14

130,00

867,14

13.160,74

0,00

13.109,13

51,61

(1)+(2)

(3)

Totaal

Verschuldigde bedragen

Tabel 43 – F onds voor toewijzingen aan de sociale zekerheid (in miljoen euro)

5.2

(4)

0

0,00

0,00

0,00

45,87

0,03

20,95

0,00

0,00

0,00

471,89

189,47

255,24

27,18

Overdracht op
1 januari 2012

471,90

1.103,24

176,49

123,75

0,40

52,34

532,17

3,76

109,89

989,42

130,00

859,42

13.348,99

1.385,67

176,49

123,75

0,40

52,34

485,99

2,92

117,96

989,42

130,00

859,42

0,00

0,00

0,00

0,00

92,04

0,87

12,88

0,00

0,00

0,00

644,50

145,42

12.027,27

(**)

13.176,38

27,18

45,87

(4)+(5)-(6)

(7)

Saldo op 31 december 2012

(*)

(6)

Uitgaven

45,87
11.917,45

(5)

Ontvangsten

Toestand van de toewijzingsfondsen

0,40

-

-

-

96,76

0,87

12,88

7,72

0,00

7,72

-15,64

-

-21.38

5,74

(3)-(6)

(8)

Nog verschuldigd
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150,42

15.266,55

86,38

201,53

2,75

Voor 2012

15.416,97

94,38

267,76

2,67

Totaal

617,15

7,99

70,42

0,00

Overdracht op
1 januari 2012

15.451,44

86,38

201,53

2,80

Ontvangsten

15.255,20

86,18

216,94

2,91

Uitgaven

813,39

8,20

55,01

-0,11

Saldo op 31 december 2012

Toestand van de toewijzingsfondsen

Bron: Rekenhof, op basis van de wetten en de reglementen, en op basis van de Fedcomcijfers

(**) 2 .113,91 miljoen euro aan voorafnemingen op de bedrijfsvoorheffing, min 728,24 miljoen euro die werden overgeheveld naar het fonds 66.37.

(*) D
 at bedrag bestaat uit 11.189,21 miljoen euro aan voorafnemingen op de btw en uit 728,24 miljoen euro die werden overgeheveld vanuit het fonds 66.34.

Totale toewijzingen aan de sociale
zekerheid

7,99

66,24

66.38 Bijzondere socialezeker-heidsbijdrage

66.35 Sociale Maribel

-0,09

66.93 Jaarlijkse taks op verzekeringscontracten

Achterstallen

Verschuldigde bedragen

161,77

8,20

50,83

-0,24

Nog verschuldigd
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In het Boek 2013 over de Sociale Zekerheid141 en in de gedetailleerde tabellen van volume II van
dit Boek zijn de toewijzingen aan de sociale zekerheid weergegeven naargelang van de begunstigden.
Het Rekenhof heeft de volgende vaststellingen gedaan in verband met de ontvangsten die
werden toegewezen aan de sociale zekerheid en die werden voorafgenomen van de btw en
in mindere mate van de bedrijfsvoorheffing.
•

Overeenkomstig de wet werden voorafnemingen gedaan op de bedrijfsvoorheffing vanwege de ontoereikendheid van de btw. Niet het geheel van de btw-ontvangsten werd
echter voorafgenomen. In de rijksmiddelenbegroting staat immers een bedrag van
29 miljoen euro aan btw-ontvangsten 142. Dat bedrag had het fonds 66.37 moeten stijven
(BTW Toewijzing sociale zekerheid).
Voor de btw-fondsen (66.31 en 66.37) en voor het fonds 66.34 (bedrijfsvoorheffing) liggen
de voorafnemingen 644,50 miljoen euro hoger dan de betalingen die werden uitgevoerd.
Bovendien liggen die betalingen 15,64 miljoen euro hoger dan de verschuldigde bedragen.

•

De toewijzingsfondsen 66.35 (Sociale Maribel) en 66.38 (bijzondere socialezekerheidsbijdrage) werden geopend voor ontvangsten van de Administratie der Directe Belastingen,
die in werkelijkheid geen toegewezen ontvangsten zijn maar ontvangsten die voor derden
worden geïnd. Ze hadden bijgevolg via een orderekening van de thesaurie moeten passeren.
In totaal werd van de fiscale ontvangsten 651,62 miljoen euro meer dan eigenlijk verschuldigd was, voorafgenomen voor toewijzingen aan de sociale zekerheid143, waardoor er dus
sprake is van een minderontvangst voor de rijksmiddelenbegroting.
5.3

Diverse toewijzingen

Tabel 44 – D
 iverse toewijzingen (in miljoen euro)
Verschuldigde bedragen

Toestand van de toewijzingsfondsen

Achterstallen

Voor
2012

Totaal

Overdracht op
1 januari
2012

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo
op 31
december 2012

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(4)+(5)-(6)

(3)-(6)

(1)+(2)
66.44 BTW
Pensioenen
van de geïntegreerde politie
66.61 Boetes
verkeersveiligheid

Verschuldigd
saldo

101,03

217,37

318,40

101,03

209,51

211,10

99,44

107,30

-0,32

9,74

9,42

-0,62

10,04

9,42

0,00

0,00

141 Zie Rekenhof, Boek 2013 over de Sociale Zekerheid – De globale beheren en de openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, september 2013, 195 p. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
142 Van de 1.945,62 miljoen euro van artikel 33.63 van de rijksmiddelenbegroting (btw, zegelrechten en diversen) heeft
29,07 miljoen euro betrekking op de btw.
143 Wat te veel werd voorafgehouden, is het verschil tussen het saldo op 31 december 2012 van de toewijzingsfondsen
(813,39 miljoen euro) en het verschuldigde saldo (161,77 miljoen euro).
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Verschuldigde bedragen

Toestand van de toewijzingsfondsen

Verschuldigd
saldo

Achterstallen

Voor
2012

Totaal

Overdracht op
1 januari
2012

Totaal politiezones enz.

100,72

227,10

327,82

100,42

219,54

220,52

99,44

107,30

66.80 Verzekeringstaks
Rampenfonds

11,86

11,86

23,72

11,86

11,86

23,72

0,00

0,00

66.83 Accijnzen Creg

0,00

51,47

51,47

0,00

51,47

51,47

0,00

0,00

66.84 BTW
Creg

0,00

11,55

11,55

0,00

11,55

11,55

0,00

0,00

Totaal Creg

0,00

63,02

63,02

0,00

63,02

63,02

0,00

0,00

66.85 Bedrijfsvoorheffing
Meva

0,00

97,86

97,86

-10,60

108,35

97,86

-0,10

0,00

66.86 BTW
Apetra

0,00

33,41

33,41

0,00

39,51

39,51

0,00

-6,10

112,58

433,25

545,83

101,68

442,28

444,62

Totaal

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo
op 31
december 2012

99,34 101,20

Bron: Rekenhof, op basis van de wetten en reglementen, en op basis van de Fedcomcijfers
Voor het fonds 66.44 (pensioenen van de politie), heeft de laattijdige goedkeuring van het
koninklijk besluit144 voor 2012 ertoe geleid dat de betaling van de verschuldigde 107,30 miljoen euro werd uitgesteld tot 2013.
Wat de fondsen 66.61 (boetes verkeersveiligheid) en 66.86 (Btw Apetra) betreft, is het zo dat
de specifieke wettelijke bepalingen tot toewijzing van die ontvangsten niet worden nageleefd.
Voor de boetes belopen de ontvangsten van fonds 66.61 slechts 10,04 miljoen euro terwijl ze
volgens de minister van Financiën145 143,21 miljoen euro hadden moeten bedragen. Die onregelmatigheid leidt voor 2012 tot een overschatting van de fiscale ontvangsten van de federale
Staat met 133,17 miljoen euro. Bovendien zullen in 2013 de voorafnemingen het wettelijk bepaalde bedrag overschrijden om de in 2012 verschuldigde toewijzingen te betalen. In verband
met de btw die voor Apetra is bestemd146, worden ontvangsten vermeld voor een bedrag van
39,51 miljoen euro terwijl de door Apetra werkelijk gedragen btw 33,41 miljoen euro bedroeg.
De wettelijke mechanismen worden niet door de FOD Financiën toegepast. De FOD zou een
eindafrekening moeten maken die niet enkel rekening houdt met de door Apetra betaalde
btw (voor de aan de FOD Economie gerichte verkoopfacturen van strategische stocks) maar
ook met de btw die Apetra heeft teruggekregen (op de aankoopfacturen van diverse goederen). De FOD zou aan de maatschappij enkel het verschil moeten terugbetalen.

144 Koninklijk besluit van 27 december 2012 (Belgisch Staatsblad van 12 februari 2013).
145 Brief van de minister van Financiën aan de minister van Binnenlandse Zaken, op grond van artikel 6 van de wet van
6 december 2005.
146 Apetra (Agence de pétrole - Petroleum Agentschap) is een publiekrechtelijke nv met sociaal oogmerk die belast is
met het beheer van de strategische voorraden die niet in handen zijn van de grote operatoren.
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Wat de fondsen 66.61 en 66.85 (Meva) betreft, is het zo dat artikel 71 van de wet van
22 mei 2003, niet wordt nageleefd. Dat artikel stelt dat toewijzingsfondsen enkel door andere overheden dan de federale Staat mogen worden gebruikt. De bedragen die worden gestort ten laste van het fonds 66.61 (boetes verkeersveiligheid) vloeien naar de FOD Justitie,
de FOD Binnenlandse Zaken en de Federale Politie. Het gaat m.a.w. over interne stortingen
tussen diensten van de Staat. De begunstigden van het fonds 66.85 zijn particulieren (natuurlijke personen en rechtspersonen die actief zijn in het domein van de automechanica).
Voorts werden op 28 november 2011 de milieumaatregelen met betrekking tot voertuigen
geschrapt door middel van zeer strenge uitdovingsmaatregelen. Daardoor werd sterk geput
uit het Mevafonds en de betalingen die in 2012 nog moesten worden uitgevoerd beliepen
uitzonderlijk 98 miljoen euro. Ze stemmen overeen met het aantal bestellingen voor schone
wagens eind 2011 147. Voor heel 2011 werd 326 miljoen euro betaald aan kopers van een schone
wagen. Dat is gemiddeld 27 miljoen euro op maandbasis.
In totaal lagen de voorafnemingen op de fiscale ontvangsten voor die diverse toewijzingen
1,87 miljoen lager dan de verschuldigde bedragen148.
5.4
Conclusies en aanbevelingen
Het onderzoek van de toewijzingsfondsen bestemd voor de deelstaatentiteiten geeft geen
aanleiding tot opmerkingen. Wat daarentegen de sociale zekerheid en de diverse toewijzingen betreft, blijkt een bedrag van 649,75 miljoen euro te zijn voorafgenomen terwijl dat
met geen enkel verschuldigd bedrag overeenstemt149, waardoor er dus een minderontvangst
is voor de rijksmiddelenbegroting. Bovendien lagen de betalingen voor enerzijds de toewijzing van de btw en de bedrijfsvoorheffing, en anderzijds de terugbetaling van de door
Apetra betaalde btw, hoger dan de verschuldigde bedragen. Tot slot is vastgesteld dat de
algemene en specifieke wettelijke bepalingen niet zijn nageleefd.
Tot besluit beveelt het Rekenhof aan meer aandacht te besteden aan de vaststelling en
vereffening van de toegewezen ontvangsten, te overwegen de berekening ervan te vereenvoudigen en een betere samenwerking te organiseren tussen de FOD Financiën en de FOD
Budget en Beheerscontrole.
Het Rekenhof benadrukt eveneens dat artikel 71 van de wet van 22 mei 2003 en de specifieke bepalingen tot regeling van de diverse toewijzingsfondsen moeten worden nageleefd.

147 Van 28 november tot 31 december 2011.
148 Wat te weinig werd voorafgenomen, is het verschil tussen het saldo op 31 december 2012 van de toewijzingsfondsen (99,34 miljoen euro) en het verschuldigde saldo (101,20 miljoen euro).
149 Dit is het verschil tussen de 651,62 miljoen euro die te veel werd voorafgenomen voor de sociale zekerheid en de
1,87 miljoen euro die te weinig werd voorafgenomen voor de diverse toewijzingen.
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Net als de vorige boekjaren stelt het Rekenhof tekortkomingen vast op het vlak van de volledigheid, de juistheid en de getrouwheid van de boekhoudkundige verrichtingen. De tekortkomingen betreffen de toepassing van het principe van het vastgesteld recht, de naleving
van het boekhoudplan, het bestaan van organieke fondsen die niet bij wet werden ingesteld,
de samenstelling van het eigen vermogen, de waardering van de activa, de naleving van de
principes van afgrenzing van de boekjaren, het gebrek aan informatie in de toelichting en,
tot slot, de boeking van de verrichtingen in wachtrekeningen.
De interne controle is onvoldoende ontwikkeld, het reglementair kader is niet afgewerkt en
het ontbreekt de departementen aan voldoende en coherente instructies en richtlijnen over
de manier waarop de algemene boekhouding moet worden gevoerd.
De jaarrekening 2012 is nochtans de vierde die wordt opgemaakt sinds de inwerkingtreding
van Fedcom en de eerste waarin verslag wordt uitgebracht over de economische activiteiten
van alle departementen van het algemeen bestuur.
Het Rekenhof herinnert er tot slot aan dat een globaal overzicht van het patrimonium van
het algemeen bestuur pas voorhanden zal zijn wanneer alle departementen hun volledige
vermogen in Fedcom zullen hebben geïntegreerd, ten laatste op 31 december 2016.

1

Samenvatting

1.1
Balans
De gegevens van de balans 2012, inclusief de toewijzing van het resultaat van het jaar zoals
dat blijkt uit de tabel 2 hierna, kunnen als volgt worden samengevat:
Tabel 1 – B
 alans 2012 – geconsolideerd (in euro)
activa
Oprichtingskosten
en immateriële vaste
activa

passiva
24.441.542,37

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

6.567.100.356,35

Financiële vaste activa

74.421.449.260,24

Schulden > 1 jaar

302.860.370.359,53

8.931.230.329,50

Schulden < 1 jaar

34.311.618.029,45

Financiële leningen die
binnen het jaar vervallen

68.523.174.973,69

Overlopende rekeningen
en wachtrekeningen

-67.051.041.624,11

Vorderingen >1 jaar
Voorraden
Vorderingen <1 jaar

16.173.749,61

Voorzieningen voor
toekomstige kosten

-292.799.647.995,91

475.216.330,08

5.829.871.466,46

Liquide middelen en
financiële beleggingen

26.785.473.108,64

Overlopende rekeningen
en wachtrekeningen

-76.256.049.740,44
46.319.690.072,73

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

46.319.690.072,73
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Het Rekenhof wijst op de abnormaal hoge bedragen op de overlopende rekeningen en de
wachtrekeningen, die het totaalbedrag van de activa ruimschoots overschrijden. Er is een
specifieke commentaar gewijd aan het onderzoek van die rekeningen (zie verder punt 3.8).
Ten opzichte van de rekening 2011 stijgen de activa met 30,2 miljard euro (zonder de overlopende rekeningen en de wachtrekeningen). Die stijging vloeit voornamelijk voort uit de
integratie in Fedcom van sommige financiële vaste activa van de departementen van rollout 2 en van de verrichtingen van de departementen van roll-out 3 in Fedcom. Daardoor
kunnen de twee dienstjaren niet rechtstreeks worden vergeleken.
Zoals vorige jaren merkt het Rekenhof op dat de rekening 2012 niet steunt op de inventaris van de bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook en van de
daartoe bestemde eigen middelen, zoals artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 houdende
organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat bepaalt 150.
1.2
Resultatenrekening
De gegevens van de resultatenrekening 2012 kunnen als volgt worden samengevat:
Tabel 2 – Resultatenrekening 2012 – geconsolideerd (in euro)
Kosten

Opbrengsten

Aanwending van consumptiegoederen en diensten
van derden voor bewerking
of doorverkoop

21.645.276,28 Verkopen van handelsgoederen met
het oog op doorverkoop

205.826.375,53

Andere aanwendingen van
verbruiksgoederen en van
diensten van derden

1.920.111.966,48 Gefactureerde prestaties van diensten

2.908.837.360,68

Directe en indirecte bezoldigingen van het personeel en
van daarmee gelijkgestelde
personen

7.089.018.554,30 Belastingen op de
productie en de
invoer

Economische afschrijvingen
op oprichtingskosten en op
immateriële en materiële
vaste activa
Economische subsidies aan
de productie
Intresten en andere courante financiële lasten
Sociale prestaties

213.035.558,51 Courante belastingen op inkomen en
op vermogen

36.931.819.817,98

53.341.514.087,23

1.867.552.994,16
14.001.910.362,69 Intresten en andere
courante financiële
inkomsten

3.099.095.086,99

2.593.253.049,18

Andere inkomensoverdrachten dan sociale prestaties

78.442.344.962,93 Andere inkomensoverdrachten dan
belastingen en
sociale bedragen

760.653.251,44

Andere kapitaaloverdrachten

2.190.753.151,18 Andere kapitaaloverdrachten

374.029.147,81

150 Het wettelijke en reglementaire kader voorziet echter in de verplichting om de gegevens over de activa van de
departementen pas binnen vijf jaar nadat ze in Fedcom zijn gestapt, in de boekhouding te integreren.
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Kosten
Kapitaalverliezen
Dotaties aan eigen gereserveerde fondsen en
voorzieningen voor risico’s
en kosten

Opbrengsten
1.074.517.939,92 Kapitaalwinsten

8.087.928.487,06

21.785.407,11 Terugneming aan
eigen gereserveerde
fondsen en voorzieningen voor risico’s
en kosten

49.717.248,01

Totale kosten

109.435.929.222,74 Totale opbrengsten

105.759.420.862,73

Over te dragen resultaat:

– 3.676.508.360,01

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
Ondanks de integratie van de verrichtingen van de departementen van roll-out 3 en van de
consolidatieverrichtingen tussen de departementen onderling verschilt het totaalbedrag
van de kosten en opbrengsten in de resultatenrekening weinig ten opzichte van het dienstjaar 2011. Zo stijgen de kosten en opbrengsten respectievelijk met 302,0 miljoen euro en
4.964,0 miljoen euro.
1.3
Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen
Krachtens artikel 17 van de wet van 22 mei 2003 bevat de jaarrekening de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische classificatie. Volgens de artikelen 7 en 8 van die wet worden de begrotingsverrichtingen geboekt op basis
van het criterium van het vastgesteld recht.
Tabel 3 – Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 2012 (in euro)151
Begrotingsontvangsten – Klasse 9
Niet-uitgesplitste ontvangsten

Begrotingsuitgaven – Klasse 8

29.115.510,41 Niet-uitgesplitste uitgaven

1.975.606,68

Lopende ontvangsten voor
goederen en diensten

2.907.239.110,74 Lopende uitgaven voor
goederen en diensten

8.516.862.964,05

Inkomsten uit eigendom

2.061.252.034,42 Renten en bijdrage in
toevallige exploitatieverliezen van overheidsbedrijven

12.961.880.836,73

Inkomensoverdrachten van
andere sectoren

41.881.951.795,41 Inkomensoverdrachten
aan andere sectoren

8.349.559.341,98

Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid

71.750.259,87 Inkomensoverdrachten
binnen de sector overheid

25.907.048.026,09

Kapitaaloverdrachten van
andere sectoren
Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

356.113.985,03 Kapitaaloverdrachten
aan andere sectoren
3.000.000,00 Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid

1.691.091.530,16
479.010.767,36

151 De totalen van de begrotingsontvangsten en de begrotingsuitgaven in deze tabel verschillen met 231,6 miljoen
euro van de bedragen die voor de ontvangsten (zie tabel 16 en 20 van hoofdstuk 2) en de uitgaven in de uitvoeringsrekening van de begroting werden opgenomen. Het verschil wordt verklaard door ontvangsten die als negatieve
uitgaven in de uitgavenrekening en uitgaven die als negatieve ontvangsten in de ontvangstenrekening werden
geboekt.
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Begrotingsontvangsten – Klasse 9
Desinvesteringen

Begrotingsuitgaven – Klasse 8

143.374.994,44 Investeringen

293.356.733,00

Kredietaflossingen, vereffening van deelnemingen
en verkoop van andere
financiële producten

16.960.716.163,36 Kredietverleningen,
deelnemingen en andere
financiële producten

15.865.010.339,63

Overheidsschuld – boekhoudkundig saldo

49.044.733.911,55 Overheidsschuld – boekhoudkundig saldo

34.031.247.244,91

113.459.247.765,23

108.097.043.390,59
Begrotingsresultaat: 5.362.204.374,64

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
Het positief nettobegrotingssaldo (5.362,2 miljoen euro) vloeit voort uit de deficitaire lopende en kapitaalverrichtingen (-9.651,3 miljoen euro) en uit positieve verrichtingen inzake
de staatsschuld (15.013,5 miljoen euro152). Dat positief saldo van de verrichtingen inzake de
staatsschuld betekent dat de Staat in 2012 meer heeft geleend dan hij heeft terugbetaald.
Het Rekenhof heeft onderzocht of de samenvattende rekening in overeenstemming is met
de wettelijke bepalingen. De verschillen tussen die cijfers en de cijfers van de rekening van
uitvoering van de begroting werden verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening.
Het Rekenhof is nagegaan of die toelichting juist is. Het gaat om ontvangsten in economische zin (volgens de ESR-methodologie) opgenomen bij de uitgaven in de rekening van
uitvoering van de begroting, of omgekeerd om uitgaven in economische zin opgenomen in
de rijksmiddelenbegroting.
De terugbetalingen van niet-verschuldigde wedden door ambtenaren worden bijvoorbeeld
ingeschreven in de middelenbegroting krachtens het principe van de universaliteit van de
begroting, maar ze worden in mindering gebracht van de personeelsuitgaven in de economische boekhouding.

152 Buiten de verrichtingen inzake het beheer van de effecten van de staatsschuld.
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1.4
Economisch resultaat en begrotingssaldo
Het economisch resultaat en het begrotingssaldo komen als volgt tot stand:
Tabel 4 – E
 conomisch resultaat en begrotingssaldo (in miljoen euro)
Economisch resultaat
Opbrengsten

105.759,4

Kosten

109.435,9

Resultaat

-3.676,5
Begrotingssaldo*

Ontvangsten

113.459,2

Uitgaven

108.097,0

Nettobegrotingssaldo

5.362,2

* Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Het Rekenhof wijst erop dat het verschil van 9.038,7 miljoen euro tussen die twee totalen
niet het resultaat is van fouten: het economisch resultaat verschilt van het budgettair resultaat door de manier waarop ze zijn opgebouwd.
Enerzijds omvat de resultatenrekening bij de kosten en opbrengsten de niet-budgettaire
verrichtingen inzake toekenning van ontvangsten aan de gemeenschappen en de gewesten,
aan de sociale zekerheid en aan andere derden, terwijl de verrichtingen inzake aankoop en
verkoop van effecten van de staatsschuld in de begrotingsontvangsten en -uitgaven zijn
geïntegreerd. Het gaat telkens om bedragen die in de tientallen miljarden euro lopen.
Anderzijds worden begrotingsverrichtingen gedefinieerd als verrichtingen die aanleiding
geven tot een financiële afwikkeling voor eigen rekening met derden. Sommige opbrengsten en kosten die niet zijn gekoppeld aan financiële bewegingen (bv. afschrijvingen, waardeverminderingen, herwaarderingen) zijn per definitie dus niet van budgettaire aard terwijl
verrichtingen die een invloed hebben op de begroting in een eerste fase enkel betrekking
hebben op de balans en niet op de resultatenrekening (bv. de aankoop van een onroerend
goed).
Voor het boekjaar 2012 kan de hoofdmoot van het verschil tussen het economisch en het
budgettair resultaat worden verklaard door herwaarderingen van financiële activa die wel
de resultatenrekening maar niet het begrotingssaldo positief beïnvloeden, voor een bedrag
van 7,2 miljard euro.
Aangezien de gecorrigeerde resultatenrekening 2012 niet aan het Rekenhof werd toegezonden153, kan de aansluiting tussen het economisch resultaat en het begrotingssaldo zoals
opgesteld door de dienst Federale Accountant echter niet worden geverifieerd.

153 Zie in dat verband de inleiding van dit deel van het Boek.
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2

Algemene opmerkingen

De meeste algemene opmerkingen van het Rekenhof over de jaarrekening 2011 154 gelden nog
steeds voor de rekening 2012.
Nog niet alle actoren beheersen het begrip “vastgesteld recht”, dat nochtans de kern vormt
van de boekhoudkundige hervorming die de wetgever heeft doorgevoerd, en deze notie
wordt onvoldoende ondersteund door de informaticaoplossing die de FOD Budget en Beheerscontrole gebruikt (SAP). Het Rekenhof wijst in dat verband op twee praktijken die
ernstig afbreuk doen aan de getrouwheid van de rekeningen:
•

•

Enerzijds verplicht de dienst Federale Accountant de verschillende diensten nog steeds
over voldoende vereffeningskredieten te beschikken vooraleer ze een verrichting mogen
boeken. Nochtans moet een recht worden vastgesteld en in de boekhouding worden
opgenomen zodra de vier voorwaarden om van een vastgesteld recht te kunnen spreken
zijn vervuld (cf. artikel 8 van de wet van 22 mei 2003). Die werkwijze kan ertoe leiden
dat schulden worden onderschat.
Anderzijds herinnert het Rekenhof eraan dat de rekeningen die in het boekhoudplan155
door de vermelding “Bg” worden voorafgegaan, een overeenstemming hebben in de begrotingsboekhouding. Elke boeking op die rekeningen moet dus gelijktijdig leiden tot
de aanrekening van eenzelfde bedrag in de begrotingsboekhouding. Bijgevolg is het niet
aanvaardbaar dat op sommige van die rekeningen, onder meer op de kostenrekeningen
die worden gebruikt bij de afsluitverrichtingen (te ontvangen facturen, vakantiegeld,...)
boekingen gebeuren zonder weerslag in de begrotingsboekhouding. Die werkwijze, die
door de minister van Begroting wordt verdedigd in de commentaar bij de jaarrekening,
is in tegenstrijd met het principe van de gelijktijdige boeking in de algemene en de
begrotingsboekhouding, maar ook met het principe van de annaliteit van de begroting
aangezien de betrokken uitgaven worden gedragen door de begroting van een later jaar.

De minister heeft op 23 september 2013 zijn antwoord op de controle van de jaarrekening
2012 meegedeeld. Daarin preciseert hij dat de minister die op het moment van de opstart
van Fedcom bevoegd was voor de Begroting akkoord ging met die praktijk. Hij voegt eraan
toe dat in afwachting van een advies van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit
over de notie van het vastgesteld recht, de dienst Federale Accountant zal onderzoeken of
het nog mogelijk is het systeem aan te passen.
Voorts stelt het Rekenhof vast dat de afgrenzing tussen dienstjaren opnieuw niet correct
wordt toegepast. Ten eerste werden een aanzienlijk aantal verrichtingen inzake begrotingsuitgaven verkeerd ingeschreven in de algemene boekhouding en in de begrotingsboekhouding van de jaren 2011, 2012 en 2013156. Ten tweede werden de te ontvangen facturen en het
vakantiegeld op aanwijzing van de dienst Federale Accountant veel later dan op de in de wet
bepaalde datum in de algemene boekhouding geregistreerd.

154 Rekenhof, 169 e Boek, Volume I, p. 97 e.v. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
155 Dat boekhoudplan is opgenomen als bijlage bij het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het
boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
156 Voor meer details zie verder in dit artikel, punt 3.2 over de uitgavencyclus.
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De begrotingsklassen 8 en 9 van de algemene boekhouding worden nog steeds niet aangepast naarmate er boekingen gebeuren in de balans- en resultatenrekeningen, wat nochtans
volgens de wet verplicht is.
Op de wachtrekeningen, waarop voorlopig bedragen worden geboekt waarvan men nog
niet de definitieve boekhoudkundige bestemming kent, komen dermate grote eindsaldi
voor dat de informatieve waarde van de jaarrekening in het gedrang komt. Op de wachtrekeningen wordt immers zowel bij de activa als bij de passiva een saldo vermeld dat ongeveer
twee keer groter is dan het balanstotaal157. Bovenop die fundamentele tekortkoming komt
het feit dat nog steeds niet-onaanzienlijke bedragen worden geboekt in niet-passende rubrieken. Het Rekenhof herinnert eraan dat de structuur van het rekeningstelsel strikt moet
worden toegepast en dat de wachtrekeningen op het einde van het boekjaar moeten worden
gesaldeerd.
Het Rekenhof merkt overigens op dat het ontstaan van een vastgesteld recht het tijdstip is
waarop de vereffenaar ervan akte neemt dat de vier in de wet bepaalde voorwaarden bestaan, nadat hij de regelmatigheid van de verrichting heeft geverifieerd. De administratieve
verantwoordelijkheid komt tot uiting via een gedateerd en ondertekend verantwoordingsstuk. Vanuit een meer algemeen oogpunt moet elke boeking op een verantwoordingsstuk
zijn gebaseerd. Het Rekenhof merkt op dat die twee elementaire maatregelen inzake interne controle niet voldoende worden toegepast.
De boekhouding van de voorgaande jaren werd nog gewijzigd na de afsluiting van het boekjaar 2011, met een dubbel gevolg: de rekening 2011 die door het Rekenhof werd gepubliceerd,
verschilt enerzijds van de rekening 2011 die door de minister van Begroting in de jaarrekening 2012 werd voorgesteld als boekjaar om mee te vergelijken, en anderzijds van de cijfers
die nu in de boekhouding vermeld staan (in Fedcom). Het Rekenhof heeft vastgesteld dat
met de steun van de dienst van de Federale Accountant twee soorten wijzigingen in de
afgesloten rekeningen werden aangebracht. Ten eerste werden op het boekjaar 2011 verrichtingen geregistreerd in de rekeningen van de diensten die pas op 1 januari 2012 in Fedcom zijn gestapt. Ten tweede werden correcties aangebracht in de rekeningen 2010 en 2011,
voornamelijk met betrekking tot de integratie van financiële vaste activa in de boekhouding.
Het Rekenhof merkt op dat de wet niet toelaat dat cijfers van afgesloten boekjaren worden
gewijzigd. Het voegt eraan toe dat de vergelijkbaarheid van de financiële staten niet meer gewaarborgd is: noch in de toelichting noch in de commentaar bij de jaarrekening worden details gegeven over de weerslag van de verschillende aangebrachte wijzigingen. Tabel 5 vat de
wijzigingen samen die werden aangebracht in het eigen vermogen van de jaarrekening 2011.

157 Het gaat om een creditsaldo op de actiefzijde en om een debetsaldo op de passiefzijde.

122

Tabel 5 – Wijzigingen eigen vermogen 2011 (in euro)
Eigen vermogen op 31 december 2011 zoals gerapporteerd in de
jaarrekening 2011 (geaggregeerd)
Aanpassingen boekjaar 2010 FOD Buitenlandse Zaken
Aanpassingen m.b.t. financieel vaste activa boekjaar 2010 FOD Financiën
Overige aanpassingen boekjaar 2010 FOD Financiën

-316.570.072.517,95
-2.355.471,90
7.251.074.152,24
-1.784.541,80

Aanpassingen boekjaar 2011 FOD Buitenlandse Zaken

-20.010.637,12

Aanpassingen m.b.t. financieel vaste activa boekjaar 2011 FOD Financiën

453.625.662,02

Aanpassingen m.b.t. financieel vaste activa boekjaar 2011 FOD Mobiliteit

79.640.564,82

Overige aanpassingen boekjaar 2011 FOD Financiën

6.150.093,40

Inlassing eigen vermogens departementen roll-out 3 boekjaar 2011

52.163.592,32

Eigen vermogen op 31 december 2011 zoals gerapporteerd in de
vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2012 (geaggregeerd)

-308.751.569.103,97

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
Het Rekenhof dringt er ook op aan dat in de toelichting bij de jaarrekening de nodige informatie wordt opgenomen voor de analyse van de balans en van de resultatenrekening en dat
hierin de rechten en verplichtingen buiten balans zouden worden vermeld158. Dit gebeurt
tot nog toe niet. Deze tekortkoming wordt slechts gedeeltelijk verholpen door de commentaar bij de jaarrekening.
Het Rekenhof heeft voorts vastgesteld dat bepaalde tussenkomsten van de dienst Federale
Accountant in de boekhouding van de departementen een ongewenst effect op de geprogrammeerde betalingen hebben gehad: sommige ervan liepen vertraging op, terwijl andere
betalingen twee keer werden uitgevoerd. Die dienst moet dringend de interne controle op
de betalingen versterken, opdat dergelijke tussenkomsten die de Staat schade berokkenen,
zich niet meer zouden voordoen.
Het Rekenhof wijst er tot slot op dat Fedcom werd ontwikkeld om de boekhouding van de
diensten van algemeen bestuur te voeren. Sommige diensten maken echter gebruik van
aparte systemen waarvan de gegevens later in Fedcom worden geïntegreerd, meestal via
een interface. In een aantal gevallen kan het niveau van de interne controle niet garanderen
dat die boekingen juist zijn. Bovendien wordt het proces van de jaarlijkse afsluiting bemoeilijkt wanneer aparte systemen worden gebruikt.
Het Rekenhof besluit ook dit jaar dat het recurrente gebrek aan interne controle en een
onvoldoende kennis van algemene boekhouding, samen met het steeds weer uitblijven van
duidelijke instructies en richtlijnen, uitmonden in een jaarrekening die de financiële toestand en de resultaten van de diensten van algemeen bestuur niet weergeeft.

158 Die rol van de toelichting wordt onder andere beschreven in de commentaar bij artikel 2 van het verslag aan de
Koning van het koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van
de jaarrekening van de diensten van de federale Staat.
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3

Specifieke opmerkingen

3.1

Ontvangstencyclus

3.1.1
Economisch belang van de ontvangsten
Het economische belang van de ontvangsten wordt uitgedrukt door het totaal van de opbrengsten (resultatenrekening) en sommige vorderingen op korte en lange termijn (balans).
De totale opbrengsten van het boekjaar 2012 bedragen 105.709,7 miljoen euro tegenover
110.917,5 miljoen euro in 2011. De afname met 5.207,8 miljoen euro wordt in belangrijke
mate verklaard door consolidatieboekingen in het boekjaar 2012 met betrekking tot fondsenoverdrachten van de Thesaurie die in 2011 niet zijn gebeurd (het saldo van deze rekening
in de voorgelegde jaarrekening 2011 bedroeg 20.074,0 miljoen euro), een toename van de
belastingopbrengsten (6.076,4 miljoen euro) en de herwaarderingsmeerwaarden van de
financieel vaste activa (7.258,9 miljoen euro) die in het boekjaar 2012 via de resultatenrekening werden verwerkt maar in het boekjaar 2011 nog rechtstreeks via het eigen vermogen
werden opgenomen.
De vorderingen op meer dan één jaar bedragen 8.931,2 miljoen euro, een daling met
1.848,2 miljoen euro ten opzichte van 2011. De vorderingen op lange termijn zitten vooral
bij de FOD Financiën (8.744,0 miljoen euro), de FOD Economie (99,1 miljoen euro), de FOD
Buitenlandse Zaken (87,0 miljoen euro) en de POD Wetenschapsbeleid (1,2 miljoen euro).
Voor het overige hebben ook de Federale Politie, de FOD Justitie en de FOD Binnenlandse
Zaken vorderingen op lange termijn, maar voor een te verwaarlozen bedrag.
Het aandeel van de vorderingen op korte termijn is gelijk aan 5.829,9 miljoen euro ten opzichte van 1.457,8 miljoen euro in 2011. Deze stijging van 4.372,1 miljoen euro situeert zich
vooral bij de FOD Financiën (+4.302,0 miljoen) en wordt grotendeels veroorzaakt door een
boeking van 3.635,8 miljoen euro die op 1 maart 2013 via Tradix 159 werd verwerkt maar alsnog aan het boekjaar 2012 werd aangehecht. De eindtoestand van de vorderingen op minder
dan één jaar in de voorgelegde jaarrekening 2011 bedroeg 1.400,2 miljoen euro en werd in de
vergelijkende cijfers 2011-2012 vermeerderd met 57,6 miljoen euro door de integratie van de
openingsbalans van de departementen van roll-out 3.
Het Rekenhof wijst erop dat de opbrengsten en de vorderingen in de jaarrekening 2012 geen
duidelijk en volledig beeld van de werkelijkheid geven. Dit heeft verschillende oorzaken en
die sluiten aan bij de vaststellingen die het heeft geformuleerd in het kader van zijn audit
over de boeking en aanrekening van vastgestelde rechten met betrekking tot niet-fiscale
ontvangsten 160.
3.1.2
Boekhoudkundige verwerking van de opbrengsten
Op basis van steekproeven en een ondervraging van Fedcom blijkt dat sommige departementen, in strijd met het koninklijk besluit van 10 november 2009 na 31 januari 2013 nog

159 IT-systeem dat de basis vormt voor het dagelijkse beheer van de openbare schuld.
160 Zie Rekenhof, 169 e Boek, Volume I, p. 355 en “Boeking en aanrekening van vastgestelde rechten met betrekking tot
niet-fiscale ontvangsten”, punt 3 van hoofdstuk 4, deel I van dit Boek.
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opbrengsten aan het boekjaar 2012 hebben gehecht 161. Bepaalde niet-fiscale ontvangsten
worden bovendien nog regelmatig geboekt op het moment van de eigenlijke inning en dus
niet op het moment van het ontstaan van het recht162. Die manier van werken leidt tot een
vertraagde boeking van de vastgestelde rechten en een onderschatting van de eraan gekoppelde debiteurenrekeningen.
Bij de POD Wetenschapsbeleid werden de opbrengsten in 2012 enkel op contante basis
verwerkt. Maar ook de FOD Economie (120,1 miljoen euro voor licenties van telecomoperatoren) en de FOD Mobiliteit (344,8 miljoen euro van dividenden en 300,8 miljoen euro van
de terugbetaling van de staatssteun aan bpost) hebben aanzienlijke opbrengsten op een
gelijkaardige wijze verwerkt.
Onder meer door de moeilijkheden die de departementen hebben om de notie van het
vastgesteld recht toe te passen, kan het Rekenhof zich niet uitspreken over de volledigheid
van de geboekte opbrengsten. Het stelt onder meer verschuivingen van de opbrengsten vast
binnen hetzelfde boekjaar of tussen de boekjaren. De tussentijdse rapporten of de eindejaarsbalans geven hierdoor geen getrouw beeld. De departementen slagen er ook niet steeds
in afdoende verantwoordingsstukken voor de verwerking van de opbrengsten voor te leggen. Voor de FOD Justitie geldt dit zelfs voor een ruime meerderheid van de gecontroleerde
niet-fiscale ontvangsten.
Uit de historiek van de grootboekrekeningen kan overigens niet altijd worden uitgemaakt
wat de aard van de prestaties is of op welke boekhoudkundige periode de opbrengsten betrekking hebben. De tekstvelden die bijkomende duiding kunnen geven, worden niet steeds
ingevuld. De afsluitingsverrichtingen en de regularisaties, zoals op te stellen facturen en
creditnota’s, over te dragen opbrengsten en toe te rekenen opbrengsten werden over de departementen heen niet of niet consistent toegepast waardoor op de afsluitingsdatum geen
correcte afgrenzing van de opbrengsten is gebeurd.
Tot slot wijzen grote tijdsverlopen tussen de documentdatum en de boekingsdatum in Fedcom op een laattijdige invoer van de stukken en een onregelmatige boeking van de opbrengsten.
3.1.3

Inventarisatie en boekhoudkundige classificatie van de vorderingen op lange
termijn
De langetermijnvorderingen bij de FOD Financiën hebben vooral betrekking op titels van
de staatsschuld die door het Agentschap van de Schuld worden teruggekocht in het kader
van zijn beheersverrichtingen en die in Fedcom worden opgeladen op basis van de gegevens
uit Tradix.
Het openstaande kapitaal op de converteerbare obligatielening van de KBC-Groep
(3.500 miljoen euro) werd in 2012 in twee schijven terugbetaald. Een eerste schijf van

161 Meer bepaald de FOD Sociale Zekerheid (zie het artikel”Beheer en boeking van terugvorderingen inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten” in deel III van dit Boek) en de FOD Financiën (voor de verrichtingen van Tradix
van de maand december 2012 en voor de opbrengsten van de maandstaten voor december 2012).
162 Alleen de fiscale en sommige niet-fiscale ontvangsten van de FOD Financiën mogen tot 1 januari 2015 als contante
rechten worden geboekt (artikel 134 van de wet van 22 mei 2003).
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500 miljoen euro werd in Tradix verwerkt op 3 april 2012. De tweede schijf van 3.000 miljoen euro werd pas op 1 maart 2013 in de boekhouding geregistreerd163 maar toch nog aan het
boekjaar 2012 gehecht 164. Het reële bedrag dat via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) aan de Belgische Staat werd terugbetaald, bedroeg echter 4,025 miljard euro aangezien KBC gehouden was tot de betaling van een terugbetalingspremie van
15 % op het tijdstip van terugbetaling.
Voor de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid neemt de jaarrekening voorschotten
op die in het kader van de Airbusprogramma’s werden toegekend (respectievelijk 44,2 miljoen en 1,2 miljoen euro). Sinds hun instap in Fedcom boeken die departementen de aan
de luchtvaartindustrie toegekende nieuwe voorschotten als langetermijnvorderingen (niettegenstaande het gaat om potentiële rechten die in de klasse 0 moeten worden geboekt)
en de terugbetalingen ervan als kortetermijnvorderingen. Dit betekent dat de balans geen
correcte inventaris geeft van de toegestane voorschotten, inclusief deze uit het verleden.
De boekhoudkundige verwerking van de landbouwvoorschotten bij de FOD Economie
(54,9 miljoen euro) is ook fout weergegeven in de jaarrekening 2012. De terugbetaling van
die voorschotten, die net als bij de voorschotten voor de luchtvaartindustrie verbonden is
aan de realisatie van voorwaarden, moet, zolang de voorwaarden niet zijn vervuld, worden
opgenomen bij de rechten en verplichtingen buiten balans (klasse 0). Het is onduidelijk of
er aan de toegestane voorschotten andere waarborgen of rechten en verplichtingen buiten
balans zijn verbonden.
3.1.4

Inventarisatie en boekhoudkundige classificatie van de vorderingen op korte
termijn
Tien van de zeventien departementen hebben enkel vorderingen op ten hoogste één jaar
opgenomen in hun balans. Uit de analyse van de debiteurenposten blijkt dat in sommige
departementen nog oude vorderingen openstaan en dat niet altijd kan worden uitgemaakt
of het gaat om vorderingen op lange termijn dan wel om oninvorderbare vorderingen op
korte termijn. Die openstaande posten gaan soms zelfs nog terug tot de instap van de departementen in Fedcom (o.a. FOD Volksgezondheid, FOD Economie en FOD Buitenlandse
Zaken).
Herclasseringen van de lange naar de korte termijn werden niet steeds doorgevoerd. Ook
worden terugbetalingen van vorderingen op lange termijn geboekt op aparte grootboekrekeningen op korte termijn waardoor balansrekeningen soms een creditsaldo vertonen.
Steekproeven tonen aan dat de FOD Buitenlandse Zaken een aantal vorderingen in vreemde munt tegen de verkeerde koers heeft omgerekend en dat er invoerfouten zijn bij de FOD
Volksgezondheid. Individuele klantenrekeningen zijn ook niet steeds aan de juiste grootboekrekening vorderingen gelinkt.
De departementen van roll-out 3 hebben hun vorderingen ingebracht met de historische
documentdatum van het vastgesteld recht, zonder na te gaan of die vorderingen nog in te

163 Hoewel het jaarverslag 2012 van de FPIM aangeeft dat die terugbetaling al eind december 2012 plaatsvond.
164 De artikelen 7 en 12 van de wet van 22 mei 2003 bepalen nochtans respectievelijk dat de vastgestelde rechten die
niet vóór 1 februari van het volgende jaar zijn geboekt tot een volgend jaar behoren en dat elke verrichting zonder
uitstel in de boekhouding moet worden opgenomen.

126

vorderen zijn. Dit wijst erop dat nog heel wat posten sinds vele jaren openstaan, wat het
beeld beïnvloedt dat men heeft over de tijd die de Staat nodig heeft om de bedragen in te
vorderen. De ouderdomsbalansen in de toelichting bij de jaarrekening geven bovendien
geen juist beeld van de reële ouderdom van de vorderingen. Gecombineerd met niet-consistente of niet-aangelegde waardeverminderingen voor dubieuze debiteuren is het moeilijk
de reële invorderbaarheid te beoordelen. De richtlijnen voor waardeverminderingen van de
Federale Accountant worden ook niet steeds nageleefd.
Het Rekenhof stipt aan dat een aantal van zijn vaststellingen uit de controle van de jaarrekening 2011 nog geen gevolg hebben gekregen. Zo zijn de vorderingen die de juridische
dienst van de FOD Werkgelegenheid opvolgt voor rekening van de POD Maatschappelijke
Integratie uit de periode 1980-1992 en de periode 1994-1999 niet in de boekhouding geïntegreerd en werd de invorderbaarheid van de Vordering op leden IBDT bij de FOD Buitenlandse
Zaken en de Vorderingen < 1 jaar Instellingen sociale zekerheid voor de vastgestelde rechten
op ziekenhuizen bij de FOD Volksgezondheid nog steeds niet correct beoordeeld. Ook de
vordering Vermindering personenbelasting Vlaanderen voor een bedrag van 583,8 miljoen
euro, die foutief op het passief wordt opgenomen, staat nog onterecht open en noodzaakt
een rechtzetting.
Voorts hebben de steekproeven van het Rekenhof aangetoond dat er in de jaarrekening
2012 vorderingen ten onrechte niet zijn opgenomen. Een historische inventaris van Medex werd pas in 2013 in de boekhouding van de FOD Volksgezondheid ingebracht (impact:
3,1 miljoen euro) en de FOD Economie heeft de vastgestelde rechten voor de uit te voeren
recuperaties ten aanzien van de fondsen voor bestaanszekerheid van de textielsector niet
opgenomen in de jaarrekening 2012 omdat zij het saldo als oninvorderbaar beschouwen165.
Een wettelijke machtiging om dit saldo te annuleren is er nog niet.
3.2
Uitgavencyclus
Het Rekenhof voerde zijn controle van de uitgavencyclus uit in twee fasen. Tijdens het eerste semester van 2013 controleerde het een selectie van uitgavenverrichtingen (recurrente
controles) en nadien, na ontvangst van de jaarrekening, ook de afsluitverrichtingen en de
balansposten (eindejaarscontroles).
3.2.1
Recurrente controles op de uitgaven
De recurrente controles hebben naast de verificatie van de specifiek geselecteerde uitgaven
ook tot doel de interne controle die door de departementen wordt uitgevoerd op de uitgavencyclus te evalueren. Voor elk departement selecteerde het Rekenhof uitgaven op basis
van een materialiteitsdrempel en specifieke eigenschappen zoals de aard van de uitgave, de
leverancier en de in Fedcom geregistreerde datums.
Op basis van deze recurrente controles meent het Rekenhof dat er onvoldoende interne
controle op de uitgaven wordt uitgeoefend en dat deze situatie nagenoeg onveranderd is in
vergelijking met vorig jaar. Die conclusie steunt op onderstaande algemene bevindingen.

165 Op een uitstaande schuld van 74.092.321,97 euro hebben de betrokken fondsen tot en met 2010 slechts
3.588.806,67 euro terugbetaald aan de Staat. Zie Rekenhof, “Terugbetaling van de aanvullende vergoedingen
bovenop het brugpensioen in het kader van het textielplan”, 168e Boek, Volume I, p.93-94. Ter beschikking op
www.rekenhof.be.
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3.2.1.1
Verantwoordingsstukken
Voor een deel van de gecontroleerde uitgaven werden geen juiste verantwoordingsstukken
voorgelegd. De uitgaven worden niet alleen verantwoord op basis van externe documenten
of gevalideerde interne stukken maar ook op basis van printscreens (uit Fedcom), overzichtslijsten, betalingsborderellen, e-mails of andere intern opgestelde documenten die
onvoldoende de geboekte verrichting onderbouwen. De verantwoordingsstukken worden
bovendien aangepast zonder voldoende motivering.
Meerdere verantwoordingsstukken worden uitgesplitst over verschillende boekingen of
slechts gedeeltelijk ingeboekt. Bepaalde departementen werken bovendien met meerdere
documentnummers op één verantwoordingsstuk of met kopieën van originele stukken. Die
praktijk houdt, enerzijds, een risico in op een onvolledige boekhouding, en, anderzijds, een
hoog risico op dubbele boekingen en dubbele betalingen. Wanneer de opsplitsing gespreid
wordt over meerdere dienstjaren, zorgt die manier van werken ook voor een aanhechting
van uitgaven aan verkeerde dienstjaren. Uiteindelijk werd meer dan 3,5 % van de gecontroleerde boekingen in Fedcom ingevoerd op basis van aangepaste documenten.
3.2.1.2
Datums
Voor een aantal verrichtingen bestaat een lange doorlooptijd tussen de documentdatum,
de basisdatum 166 en/of de boekingsdatum. Omdat de basisdatum niet systematisch op de
ontvangen externe stukken wordt aangebracht, kan de juiste vervaltermijn niet steeds met
zekerheid worden bepaald. De geregistreerde datums in SAP komen niet altijd overeen met
de datums op de papieren stukken.
3.2.1.3
Goedkeuring
Voor een groot deel van de gecontroleerde verrichtingen was er te weinig informatie beschikbaar in het dossier om uit te maken of een twee- of driepuntscontrole167 in de praktijk
werd uitgevoerd of correct werd uitgevoerd. Zo ontbreekt nagenoeg steeds de gedateerde
formele goedkeuring van de vereffenaar die nodig is om het moment van de vaststelling van
het recht te kunnen bepalen.
Heel wat departementen beschouwen de goedkeuring van de schuldvordering in FedcomSAP als de formele goedkeuring van de vereffenaar. Deze praktijk is niet correct aangezien
de goedkeuring in het systeem niet de aard heeft van een effectieve elektronische handtekening wegens de afwezigheid van afdoende controles.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat niet alle documenten goedgekeurd zijn overeenkomstig
het delegatiebesluit en dat sommige delegatiebesluiten moeten worden geactualiseerd.
3.2.1.4
Aanhechting aan de juiste periode
Uit de steekproef van het Rekenhof (voor een totaalbedrag van 19.561,6 miljoen euro,
hetzij 24,0 % van de uitgaven die via de aankoopcyclus verlopen) blijkt dat sommige

166 De basisdatum stemt overeen met de ontvangstdatum van de schuldvordering bij de boekhoudkundige entiteit en
vormt de begindatum voor de berekening van de vervaltermijn.
167 Hierbij wordt nagegaan of de gegevens op de factuur (prijs, hoeveelheden, identiteit schuldeiser…) overeenstemmen met die op de bestelbon (tweepuntscontrole) en op de leveringsbon (driepuntscontrole). Deze procedure ondersteunt het proces van de vaststelling van het recht in Fedcom.
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uitgaven aan verkeerde periodes worden gehecht. Voor de gecontroleerde documenten
werd opgemerkt dat:
•
•
•

63,0 miljoen euro in 2012 werd geboekt hoewel die uitgaven in 2011 hadden moeten zijn
geboekt;
56,4 miljoen euro ten onrechte niet werd opgenomen in 2012 maar pas in 2013;
13,8 miljoen euro ten onrechte in 2012 werd geboekt terwijl dat in 2013 moest gebeuren.

Laattijdige boekingen worden in een aantal gevallen gemotiveerd door een blokkering van
of een tekort aan vereffeningskrediet. Het Rekenhof was niet in staat de totale impact ervan
te bepalen.
3.2.1.5
Grootboekrekening en basisallocatie
De boeking op de juiste rubriek en grootboekrekening van het boekhoudplan en de aanrekening op de juiste basisallocatie zijn essentieel voor een kwaliteitsvolle financiële rapportering. Algemeen worden grootboekrekeningen onzorgvuldig gekozen en worden opsplitsingen over meerdere grootboekrekeningen en basisallocaties te weinig toegelicht.
De grootboekrekening wordt vaak bepaald op basis van de gekozen basisallocatie, zonder
na te gaan of die grootboekrekening de meest geschikte rekening is. Voor informatica-uitgaven wordt de opsplitsing tussen kosten en vaste activa regelmatig foutief beoordeeld168.
Ook andere kosten worden in verkeerde rubrieken opgenomen. De toekenning van voorschotten wordt verkeerdelijk geboekt met impact op de resultatenrekening en niet via een
boeking op de balans. Recuperaties op personeelsuitgaven uit voorgaande boekjaren worden in mindering gebracht van de huidige personeelsuitgaven in plaats van de opbrengst in
de middelenbegroting op te nemen.
3.2.1.6
Boeking van informatica-aankopen
In 2012 hebben de departementen voor meer dan 400 miljoen euro informaticakosten geboekt. Die informatica-aankopen kunnen op twee manieren worden geboekt, namelijk ofwel op de actiefzijde van de balans voor alle investeringsuitgaven, ofwel op de resultatenrekening voor de aankopen die als werkingsuitgaven worden beschouwd.
Het wettelijke kader waarop de departementen zich baseren om de investeringsuitgaven
van de werkingsuitgaven te onderscheiden, is beperkt en soms tegenstrijdig. Zo preciseert
omzendbrief ABB5/431/2009/43 van de FOD Budget en Beheerscontrole enerzijds dat enkel
het klein materieel (of kleine programmatuur) dat meer dan 500 euro kost (aan de prijzen
van 1995) en herhaaldelijk en continu wordt gebruikt gedurende meer dan een jaar, moet
worden beschouwd als een investeringsuitgave. Anderzijds sluit het boekhoudplan dat als
bijlage bij het voornoemde koninklijk besluit van 10 november 2009 is gevoegd alle informaticamaterieel met een factuurbedrag van minder dan 500 euro uit van de actiefrekeningen169. Tot slot ontbreken belangrijke definities zoals die van een vast actief of van klein
materieel, ofwel zijn die definities onvolledig.

168 Zie punt 3.2.1.6 alsook het artikel “Voorbereiding van de diensten van algemeen bestuur op de inventarisatie, de
waardering en de opname van hun vaste activa in het boekhoudsysteem” in hoofdstuk 4 van dit deel.
169 Het boekhoudplan spreekt echter niet van een referentiebedrag voor kleine programmatuur.
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Om de investeringsuitgaven van de werkingsuitgaven te onderscheiden, baseren enkele
departementen zich op een relatief volledig en duidelijk document dat op het documentatieplatform Find it staat met als titel Beslissingstabel – investeringsuitgaven. Door dat document algemeen te verspreiden zou de dienst Federale Accountant een deel van de interpretatieverschillen kunnen oplossen. De beslissingstabel regelt echter niet alle verschillen
tussen het boekhoudplan en de bovenvermelde omzendbrief.
Het Rekenhof stelt vast dat sommige informatica-aankopen die werkingsuitgaven vertegenwoordigen, verkeerdelijk op de balans worden geboekt, wat leidt tot een overschatting
van de vaste activa en een onderschatting van de kosten. Omgekeerd worden informaticaaankopen die duurzaam bijdragen tot de activiteit van de departementen, verkeerdelijk
geboekt als een kost in plaats van op de balans te worden ingeschreven, waardoor het resultaat en de activa ingeschreven in de jaarrekening worden vertekend.
Drie factoren dragen bij tot een onaangepaste boeking van de informatica-aankopen:
•

•

•

Bij de opmaak van de begroting kan het gebeuren dat de voor informatica-aankopen
bestemde kredieten worden ingeschreven in de begroting zonder te kijken naar het al
dan niet duurzame karakter ervan170.
Ook de link tussen de basisallocatie en de algemene boekhouding kan tot een probleem
leiden. Als geen enkele rekening die aan de basisallocatie is gekoppeld, beantwoordt aan
de aard van de te boeken uitgave, kan het departement zich soms genoodzaakt zien een
beschikbare rekening te gebruiken in plaats van te vragen om een koppeling naar de
passende rekening toe te voegen.
Er kan een vastlegging op een niet-aangepaste basisallocatie gebeuren, onder meer om
redenen die verband houden met de beschikbaarheid van kredieten.

Op basis van het huidige reglementaire kader dat voor verbetering vatbaar is171, werden
facturen met betrekking tot de aankoop van programmatuur met een eenheidswaarde van
minder dan het drempelbedrag van 500 euro op de balans en niet op de resultatenrekening
ingeschreven voor een bedrag van minstens 7,3 miljoen euro.
Omgekeerd werden bij de informaticakosten op de resultatenrekening bedragen vastgesteld die beantwoorden aan investeringsuitgaven voor een bedrag van minstens 11,2 miljoen euro. De bedragen in kwestie hebben betrekking op de ontwikkeling en installatie van
programmatuur bij de FOD Financiën (1,0 miljoen euro) en op facturen voor meerjareninformaticaprojecten bij de FOD Financiën en Fedict (10,3 miljoen euro).
3.2.2

Schulden op ten hoogste een jaar

3.2.2.1
Algemeen
De schulden op ten hoogste een jaar geven geen getrouw beeld. Naast de hierboven beschreven problemen van interne controle, heeft het Rekenhof fouten vastgesteld in de eindejaarsboekingen en bij de opname van schulden in de juiste rubriek.

170 Investeringsuitgaven moeten worden ingeschreven op een basisallocatie met economische code 74 terwijl werkingsuitgaven moeten worden ingeschreven op een basisallocatie met een economische code 12.
171 Volgens de minister van Begroting zal het reglementaire kader vanaf 1 januari 2014 worden gewijzigd.
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De departementen die in 2012 met Fedcom zijn beginnen werken (roll-out 3) nemen nagenoeg geen schulden op in hun openingsbalans. Voor Defensie werd 134,1 miljoen euro aan
derdengelden foutief ondergebracht bij de schulden op ten hoogste één jaar 172.
3.2.2.2
Te ontvangen facturen
In de jaarrekening werden te ontvangen facturen opgenomen voor een bedrag van 574,1 miljoen euro. De instructies die de dienst Federale Accountant in dit verband heeft verspreid,
stemmen echter niet volledig overeen met het reglementaire kader, dat bepaalt dat de te
ontvangen facturen simultaan in de algemene en de budgettaire boekhouding worden geboekt. Zij werden echter enkel in de algemene boekhouding geboekt. Het Rekenhof stelt op
een algemene manier vast dat de departementen die materie nog onvoldoende beheersen.
De FOD Justitie en de FOD Volksgezondheid nemen zelfs geen te ontvangen facturen in
hun boekhouding op.
Het volledige bedrag van de geboekte te ontvangen facturen werd onder de rubriek 440 op
de balans opgenomen, die enkel bedoeld is voor schulden op ten hoogste één jaar ingevolge
aankopen van goederen en diensten. Schulden die het gevolg zijn van subsidies, sociale
prestaties en andere inkomstenoverdrachten moeten echter geboekt worden in andere rubrieken van de schulden op minder dan één jaar.
3.2.3

Personeelsuitgaven

3.2.3.1
Reconciliatie
De personeelsuitgaven bestaan vooral uit kosten die via een interface worden geboekt in
Fedcom. Die bestanden worden voor de Federale Politie en Defensie aangeleverd door eigen personeelsadministraties en voor de andere departementen door de dienst Betalingen
– Wedden die deel uitmaakt van de Administratie van de Thesaurie. De intrede van de departementen van roll-out 3 in Fedcom zorgt voor eenmalige hogere personeelslasten omdat
de wedden van december 2011 pas op 2012 werden geboekt en aangerekend.
Om na te gaan of de personeelsuitgaven correct in de jaarrekening 2012 werden verwerkt,
werd een afstemming gemaakt tussen enerzijds de uitgaven die in Fedcom werden opgenomen via interface en anderzijds de samenvattende tabellen afkomstig van de personeelsadministraties of de dienst Betalingen – Wedden. De reconciliatie is nog niet mogelijk voor
de personeelsuitgaven van Defensie aangezien er geen boekhoudkundige of budgettaire
gegevens in de personeelsapplicatie zijn opgenomen173.
Op basis van de verkregen informatie stelde het Rekenhof reconciliatieverschillen vast voor
een bedrag van 7,0 miljoen euro, waarvan 3,9 miljoen euro bij de FOD Financiën en 2,7 miljoen euro bij de FOD Justitie174. De dienst Betalingen – Wedden kon deze verschillen onvoldoende verklaren.

172 120,3 miljoen euro debet en 254,4 miljoen euro credit.
173 Er is een change request in analyse en ontwikkeling. Deze zou de boekhoudkundige en budgettaire informatie naar
Fedcom terugkoppelen naar het detailniveau van de loonverwerkingsapplicatie.
174 Positieve verschillen betekenen lagere kosten in Fedcom ten opzichte van de cijfers van de dienst Betalingen-Wedden.
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3.2.3.2
Rubricering personeelsgerelateerde schulden
In de rubriek 444 werd een bedrag van 537,7 miljoen euro voor schulden inzake directe en
indirecte bezoldigingen opgenomen. De vergelijkende cijfers over 2011 in de jaarrekening
2012 zijn met 4,5 miljoen euro toegenomen ten opzichte van de cijfers die vorig jaar werden
gepubliceerd, als gevolg van de personeelsgerelateerde schulden die in de openingsbalans
van Defensie en de Federale Politie werden opgenomen.
De personeelsschulden in de rubriek 444 zijn onvolledig. Alle departementen nemen
ook personeelsgerelateerde schulden op in de rubrieken 440 (202,6 miljoen euro) en
460 (96,2 miljoen euro), hoewel die rubrieken bedoeld zijn voor schulden ingevolge de aankoop van goederen en diensten. Die rubrieken worden ook niet op eenzelfde manier gebruikt waardoor bijvoorbeeld de te betalen wedden zowel in de rubriek 440 als in de rubriek
460 zijn terug te vinden.
3.2.3.3
Achterstallen
Tijdens de jaarafsluiting werd voor elk departement een boeking uitgevoerd voor personeelsgerelateerde schulden die betrekking hebben op 2012 of eerder maar die pas in
2013 worden betaald. De bedragen die de dienst Betalingen – Wedden aan de dienst Federale Accountant heeft meegedeeld, bevatten niet alleen de gewone achterstallen maar per
vergissing ook nog eens de wedden van december 2012 die in januari 2013 werden betaald.
Als gevolg van deze fout zijn de personeelsgerelateerde schulden en de personeelskosten
overschat (ondermeer 218,2 miljoen euro voor de bezoldiging van het personeel). Deze overschatting heeft enkel een impact op de algemene boekhouding aangezien de eindejaarsboeking niet budgettair werd aangerekend.
3.2.3.4
Vakantiegeld
De dienst Betalingen – Wedden berekent de voorziening voor vakantiegeld, behalve voor de
Federale Politie en Defensie. Voor de departementen die al in 2011 in de jaarrekening werden opgenomen, werd in 2012 in hetzelfde bedrag voorzien als voor 2011. Dit is het gevolg
van de veranderde methode, waarbij niet langer het effectieve betaalde vakantiegeld van de
maand mei van het volgende boekjaar als referentie wordt gebruikt maar wel het effectieve
betaalde bedrag van de maand mei van het boekjaar zelf 175. De methodewijziging is het gevolg van de vervroegde opmaak van de jaarrekening.
De boekingen zijn minder correct aangezien de bedragen die in 2012 werden betaald het gevolg zijn van rechten die zijn opgebouwd in 2011, waarbij dus geen rekening is gehouden met
wijzigingen in de personeelslast in 2012 (loonsverhogingen, indexaties, in- en uitdiensttredingen…). Een correcte berekening van het vakantiegeld houdt rekening met alle opgebouwde rechten op vakantiegeld die nog moeten worden vereffend. Het bedrag dat voor
vakantiegeld werd geboekt, houdt opnieuw geen rekening met vakantiegeld dat vervroegd
wordt uitbetaald in andere maanden van het jaar.
Het Rekenhof merkt op dat die bedragen betrekking hebben op uitgaven van het afgesloten
boekjaar, die in de algemene boekhouding moeten worden geboekt en in de begrotingsboekhouding moeten worden aangerekend.

175 Deze methode werd ook voor de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse Zaken en de POD Wetenschapsbeleid van
roll-out 3 gebruikt.
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3.2.3.5
Overige sociale schulden
De geboekte sommen voor competentiepremies zijn onvolledig. Het bedrag dat de departementen die werken met de dienst Betalingen – Wedden hebben opgenomen in hun rekeningen, stemt immers overeen met het bedrag dat in mei 2012 vervroegd werd uitbetaald
terwijl competentiepremies in principe pas in september worden uitbetaald. Net zoals bij
het vakantiegeld werd de uitgave enkel in de algemene boekhouding 2012 geboekt terwijl
ze ook in de begrotingsboekhouding had moeten worden opgenomen.
Er werd geen voorziening aangelegd voor andere personeelsgerelateerde schulden zoals
overuren en nog op te nemen vakantiedagen.
3.3

Vaste activa

3.3.1
Oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa
De jaarrekening 2012 bevat een bedrag van 24,4 miljoen euro voor oprichtingskosten en immateriële vaste activa (subklasse 20) en een bedrag van 6.567,1 miljoen euro voor materiële
vaste activa. Net zoals dat het geval was voor balansen van vorige boekjaren, geeft de balans
2012 geen volledig beeld aangezien de vaste activa die historisch werden verworven pas vijf
jaar na de intrede van het departement in Fedcom moeten worden opgenomen 176.
Ondanks het toegestane uitstel hebben een aantal departementen hun historische vaste activa toch al opgeladen in het boekhoudsysteem177. Naast de FOD Budget en Beheerscontrole
die al in 2011 een deel van zijn kantoormaterieel had opgeladen voor een nettoboekwaarde van 0,1 miljoen euro, werden in 2012 historische vaste activa ingeboekt door Defensie
(6.346,3 miljoen euro), de Federale Politie (14,0 miljoen euro), de FOD Sociale Zekerheid
(3,7 miljoen euro), de POD Wetenschapsbeleid (0,5 miljoen euro) en de FOD Werkgelegenheid (0,02 miljoen euro).
De inventarisboeking van de POD Wetenschapsbeleid werd met een boekingsdatum
2011 opgenomen waardoor de cijfers over 2011 die in de jaarrekening 2012 zijn opgenomen
niet meer overeenstemmen met de jaarrekening die vorig jaar werd gepubliceerd.
Aan de hand van de nieuwe investeringen die in de loop van 2012 werden geboekt, stelt het
Rekenhof vast dat de departementen nog steeds problemen hebben om de activa in de juiste
rubrieken onder te brengen. Informatica-uitgaven voor software worden aldus regelmatig
opgenomen in rubriek 243 (informatica- en telematicamaterieel) in plaats van in rubriek
202 (immateriële vaste activa). In de rubriek 222 (niet-bebouwde terreinen) heeft de FOD
Buitenlandse Zaken foutief gebouwen met bijhorende terreinen geboekt voor een bedrag
van 7,6 miljoen euro. Dit bedrag moet worden overgeboekt naar de rubriek 224 (juridisch
niet te onderscheiden terreinen en gebouwen).

176 Artikel 136 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de
federale Staat.
177 De overeenstemmingscontrole tussen de fysieke inventaris en de opgeladen inventaris werd niet onderzocht in het
kader van jaarrekeningcontrole.
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Uitgaven voor informatica worden onzorgvuldig uitgesplitst tussen kosten van het boekjaar
en investeringen178. Op basis van een steekproefcontrole werden niet-geactiveerde investeringen geïdentificeerd voor minstens 11,2 miljoen euro in 2012 en voor minstens 5,4 miljoen
euro in voorgaande boekjaren 179.
De afschrijvingsregels die worden toegepast zijn grotendeels gebaseerd op de regels die van
toepassing zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in afwachting van een voorstel
van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit. De verwerking van de afschrijvingen
is gecentraliseerd bij de dienst Federale Accountant. Zij worden automatisch berekend, wat
enkel correct kan verlopen indien alle nodige gegevens nauwgezet zijn ingegeven in Fedcom. Het Rekenhof heeft diverse problemen vastgesteld die ervoor zorgen dat de afschrijvingslast van het boekjaar niet juist is berekend:
•

•
•

•

De balans 2012 neemt een bedrag van 2,3 miljoen euro aan vaste activa op die door de
FOD Financiën en de FOD Mobiliteit in 2011 rechtstreeks op de grootboekrekeningen
werden geboekt180, zonder te zijn opgenomen in de verdere subadministratie van de vaste activa die is ingebouwd in SAP. Hierdoor werden er in 2012 ook geen afschrijvingen
op deze activa geboekt.
7,7 miljoen euro vaste activa werden ingeboekt op basis van te ontvangen facturen. Op
deze activa werden nog geen afschrijvingen geboekt.
Onder de immateriële vaste activa zijn databanken opgenomen voor een bedrag van
2,3 miljoen euro. Volgens de afschrijvingsregels moeten er op deze categorie geen afschrijvingen worden geboekt en moeten databanken worden gewaardeerd aan hun
marktwaarde. Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat in deze rubriek een aanzienlijk deel van de uitgaven onterecht als databanken werd gerubriceerd, en bijgevolg
onterecht niet werd afgeschreven.
In meerdere departementen wordt vastgesteld dat activa op dezelfde activafiches worden geboekt en dat latere investeringen worden gekoppeld aan reeds bestaande activafiches. Omdat afschrijvingen worden berekend op basis van een afschrijvingsperiode die
aanvangt op de eerste activeringsdatum, worden de bijkomende investeringen bijgevolg
versneld afgeschreven. De impact van deze versnelde afschrijvingen wordt geraamd op
meer dan 2 miljoen euro.

Naast de activa die moeten worden afgeschreven zijn in de jaarrekening 2012 voor
3.015,3 miljoen euro activa opgenomen die volgens de toegepaste waarderingsregels moeten worden opgenomen aan hun marktwaarde. Deze waarderingsmethode wordt voornamelijk gebruikt voor terreinen, niet in gebruik genomen (militair) materieel, databanken
en kunstwerken. In de jaarrekening 2012 zijn er geen herwaarderingsmeer- of minwaarden
opgenomen voor deze immateriële en materiële vaste activa.

178 Zie punt 3.2.1.6.
179 Deze bedragen betreffen de aanschaffingswaarden en zijn berekend op basis van de huidige gekende stand van de
projecten. Er werd geen rekening gehouden met (uitzonderlijke) afschrijvingen of eventuele waardeverminderingen.
180 Deze methode werd bij de instap in Fedcom gebruikt om te vermijden dat de betaling van de bijhorende facturen
een impact had op de vereffeningskredieten 2011 aangezien deze uitgaven al in 2010 geordonnanceerd werden.
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Net zoals voorgaande jaren werden nagenoeg geen buitengebruikstellingen geboekt. Hoewel de meeste departementen één of andere vorm van inventarisatie hebben van bepaalde
activa, wordt een te beperkte afstemming gemaakt tussen de boekhoudkundige gegevens
en de fysieke inventarissen.
3.3.2

Financieel vaste activa

3.3.2.1
Algemeen
De financiële vaste activa bedragen 74.421,4 miljoen euro, een toename met 24.744,7 miljoen euro ten opzichte van de vergelijkende cijfers op 1 januari 2012. Ze zijn uitsluitend in
het bezit van de FOD Financiën (52.312,8 miljoen euro), de FOD Mobiliteit (21.308,3 miljoen
euro) en de FOD Buitenlandse Zaken (800,3 miljoen euro). Enkel aanschaffingen, aanpassingen van de aanschaffingswaarde en herwaarderingen liggen aan de basis van de mutaties. De vergelijkende cijfers 2011 in de jaarrekening 2012 zijn ingrijpend gewijzigd ten
opzichte van de cijfers in de gepubliceerde jaarrekening 2011 (+ 7.865,9 miljoen euro). Het
verschil is hoofdzakelijk het resultaat van de retroactieve aanpassing van de aanschaffingswaarde van de participatie BNP Paribas in de balansen van de boekjaren 2010 en 2011.
Het boekjaar 2012 wordt gekenmerkt door een toename van de aanschaffingswaarden bij
de FOD Financiën (+17.798,0 miljoen euro) en de FOD Buitenlandse Zaken (+72,8 miljoen
euro), die deels wordt gecompenseerd door de kapitaalvermindering op de participatie
bpost bij de FOD Mobiliteit (-53,0 miljoen euro). De aangepaste of nieuwe aanschaffingswaarden zijn gekoppeld aan een kapitaalverhoging bij Dexia (+2.451,5 miljoen euro) en aan
deelnemingen in internationale instellingen (+15.346,5 miljoen euro bij de FOD Financiën
en +72,8 miljoen euro bij de FOD Buitenlandse Zaken).
3.3.2.2
Inventarisatie en toelichting bij de verwerking van de participaties
De participaties zoals opgenomen in de balans 2012 zijn onvolledig. De criteria die de dienst
Federale Accountant hanteert voor de opname en de boekhoudkundige verwerking van de
participaties zijn onvoldoende sluitend en nog gebaseerd op de handleiding voor de jaarrekening 2011. Die handleiding bevat trouwens geen gegevens voor de verwerking van participaties in internationale instellingen en in vennootschappen van ontwikkelingssamenwerking. Gezien het toenemende belang van deze participaties beveelt het Rekenhof aan
hiervoor een reglementair kader uit te werken.
Niet alle participaties in internationale instellingen en in vennootschappen van internationale ontwikkelingssamenwerking zijn in de balans opgenomen. In de toelichtende staat
over de klasse 0 zijn de huidige engagementen van de departementen voor de volstorting
van bedragen of voor het aangaan van deelnemingen bovendien niet opgenomen, evenmin
als de aangegane waarborgen gekoppeld aan dergelijke deelnemingen (bv. in het kader van
de European Financial Stability Facility).
Het gebrek aan duidelijke criteria blijkt ook uit het feit dat de 100 %-deelneming van de
FOD Mobiliteit in het autonome overheidsbedrijf Belgocontrol, hoewel het geen nv van publiek recht is waarvan het geplaatst kapitaal door aandelen is vertegenwoordigd, nog steeds
verkeerdelijk terug te vinden is in de balans.
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3.3.2.3
Waardering van de participaties
Net zoals in de jaarrekening 2011 worden de participaties overeenkomstig artikel 9 van het
koninklijk besluit van 10 november 2009 gewaardeerd op basis van het aandeel in het nettoactief van de vennootschap. Als de vennootschap geconsolideerde rekeningen opmaakt, gebeurt de herwaardering op basis van het geconsolideerd netto-actief. Voor de participaties
in internationale instellingen die niet de vorm van een vennootschap hebben aangenomen,
blijft de aanschaffingswaarde behouden. In de toestand op 31 december 2012 zijn er voor
dergelijke instellingen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
geen herwaarderingen opgenomen181.
De aldus vastgelegde waarde stemt niet noodzakelijk overeen met de reële waarde van de
deelneming, vooral met betrekking tot de beursgenoteerde ondernemingen BNP Paribas,
Dexia en Nationale Bank van België, bpost en Belgacom. Indicaties over de actuele waarde
van deze participaties en het verschil met de berekening op basis van het netto-actief zoals
opgenomen in de balans op 31 december 2012 zijn niet terug te vinden in de toelichting bij
de jaarrekening.
Het Rekenhof stelt ook vast dat de in de balans opgenomen herwaarderingsmeerwaarden
niet steeds beantwoorden aan de realiteit aangezien er soms verouderde financiële gegevens werden gebruikt. Een bijwerking op basis van recentere gepubliceerde gegevens was in
een aantal gevallen zeker mogelijk. Voor de participaties Fortis Bank, Belfius, Dexia, Vitrufin
en BNP Paribas zou dit kunnen leiden tot aanzienlijke resultaatsbewegingen.
3.3.2.4
Boekhoudkundige verwerking van de in de balans opgenomen participaties
Het Rekenhof formuleert hierna opmerkingen bij de boekhoudkundige verwerking van de
participaties, meer bepaald op het vlak van de volledigheid van de in de balans opgenomen
participaties en de juistheid van de berekende herwaardering. In een aantal gevallen kan
het zich op basis van de beschikbare informatie niet uitspreken over de correctheid van de
registratie. Ook de informatie in het jaarverslag en in het rapport over de beheerde portefeuille van de FPIM leidt tot bijkomende onzekerheden.
a) Volledigheid van de opgenomen participaties
De participaties Apetra nv (FOD Economie), Paleis voor Schone Kunsten nv (POD Wetenschapsbeleid) en Belfin (gedelegeerde opdracht voor de FOD Financiën) zijn niet in
de vergelijkende cijfers 2011-2012 opgenomen, wat een onderschatting impliceert van het
eigen vermogen in de boekjaren 2011 en 2012, respectievelijk voor 605,2 miljoen euro en
738,6 miljoen euro.
Het aandeel in het netto-actief steunt op de jaarrekeningen 2012. Voor Belfin (in vereffening) is de laatst beschikbare rekening die van 2008. Dit geeft volgend resultaat:

181 Zoals de European Financial Stability Facility (EFSF) die een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht is met
als doel de financiering te vergemakkelijken of te verschaffen aan EU-Lidstaten die in financiële moeilijkheden zitten en de euro als munt gebruiken.
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Tabel 6 – Waardering van sommige participaties (in miljoen euro)
Participatie

Aandeel in het
netto-actief voor 2012

Apetra
Paleis voor Schone Kunsten
Belfin
Totaal

Aandeel in het
netto-actief voor 2011

Mutatie

716,0

589,5

126,5

22,3

15,4

6,9

0,3

0,3

-

738,6

605,2

133,4

Bron: Rekenhof, op basis van de laatst beschikbare jaarrekeningen
b) Herwaarderingen uitgevoerd in 2012
Voor een aantal herwaarderingen werden verkeerde berekeningen doorgevoerd. De tabel
hierna geeft een overzicht van de correcties die op basis van het aandeel in het netto-actief
moeten worden aangebracht (een positief bedrag betekent een positieve herwaardering).
Tabel 7 – Correcties aan te brengen aan sommige herwaarderingen (in miljoen euro)
Participatie
Belgacom
NMBS Holding – Infrabel
Vitrufin
Dexia
Ontwikkelingsbanken
FOD Financiën
BNP Paribas
bpost
Totaal

Waarde in de balans
op 31/12/2012

Correctie op aanschaffing of herwaardering

Gecorrigeerde
waarde

1.713,9

+38,9

1.752,8

19.297,6

-19.297,6

0,0

190,2

+86,0

276,2

2.915,0

-1.488,4

1.426,6

13.973,1

-13.092,4

880,7

9.267,1

-450,8

8.816,3

134,3

+44,9

179,2

47.491,20

-34.159,40

13.331,80

Bron: Rekenhof, op basis van de laatst beschikbare jaarrekeningen
Voor de waardering van de NMBS Holding–Infrabel had het Rekenhof bij de controle van
de jaarrekening 2011 al gewezen op het aanzienlijke aandeel van de kapitaalsubsidies in
het netto-actief van het consortium 182. Op geconsolideerde basis werd voor het consortium
vanaf het boekjaar 2011 overgeschakeld op de IFRS-normen 183, die kapitaalsubsidies rubriceren onder de verplichtingen op korte en lange termijn en niet bij het netto-actief. Volgens
de IFRS-normen moeten eigen aandelen ook in mindering van het geconsolideerd netto-actief worden gebracht. Die nieuwe waarderingsregels leiden tot een negatief geconsolideerd
netto-actief voor de NMBS Holding-Infrabel. De nettoboekwaarde van de participatie zou
aldus op nul vallen. De jaarrekening 2012 van het algemeen bestuur gaat echter nog uit van
geconsolideerde cijfers volgens de Belgische boekhoudnormen, wat een overwaardering
van de participatie met 19.297,6 miljoen euro impliceert.

182 Deze subsidies werden in de boekhouding van de FOD Mobiliteit over de jaren heen in mindering van de resultaten gebracht.
183 International Financial Reporting Standards.
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De participatie Dexia werd onterecht op basis van het aandeel in de laatste kapitaalverhoging gewaardeerd. Voor dit aandeel moet een negatieve herwaardering van 1.488,4 miljoen
euro worden doorgevoerd.
De FOD Financiën heeft voor de participaties in de ontwikkelingsbanken verkeerdelijk het
bedrag van de volledige inschrijving inclusief de in de toekomst opvraagbare bedragen opgenomen en niet het al volgestorte bedrag in het eigen vermogen op 31 december 2012. Dit
resulteert in een overschatting van de financiële deelnemingen en het eigen vermogen voor
respectievelijk 10.436,5 miljoen euro en 2.655,9 miljoen euro. De opvraagbare bedragen
hadden als verplichtingen buiten balans (klasse 0) moeten worden ingeschreven.
De overwaardering met 450,8 miljoen euro van de participatie BNP Paribas in de boekhouding van de FOD Financiën is gebaseerd op de beschikbare geconsolideerde cijfers van
het boekjaar 2012 en de verhouding tussen het aantal aandelen in bezit van de Staat en het
laatst gekende totaal aantal uitgegeven aandelen.
c) Inventarisatie van de geboekte aanschaffings- en herwaarderingsmeerwaarden
De participaties Kringloopfonds en Belfius Bank zijn foutief in de boekhouding verwerkt.
Het negatief netto-actief van het Kringloopfonds (in vereffening) werd in de jaarrekening
2011 als een negatieve post op de actiefzijde van de balans van de FOD Financiën geboekt
terwijl de nettoboekwaarde van de participatie gelijk was aan nul. De participatie werd
retroactief uit de jaarrekening 2011 verwijderd waardoor ze niet meer in de vergelijkende
cijfers 2011-2012 verschijnt. Een nettoboekwaarde van nul mag geen afbreuk doen aan de
opname van de participatie in de balans.
Voor de participatie Belfius Bank gaat de balans van de FOD Financiën nog uit van een
100 % participatie niettegenstaande Certi-Fed, een dochteronderneming van de FPIM, tijdens het boekjaar 2012 5.000 aandelen heeft overgenomen. Deze overdracht is niet in de
boekhouding 2012 van de FOD Financiën verwerkt.
d) Gepubliceerde informatie in de jaarrekeningen en jaarverslagen van de FPIM
De publiek beschikbare informatie leidt tot een aantal bijkomende onzekerheden over de
volledigheid van de deelnemingen en de juistheid van het aantal aandelen in bezit of de
aanschaffingswaarden. Er zijn ook enkele onverklaarde materiële verschillen voor de deelnemingen Fortis Bank, Dexia en BNP Paribas. De verschillen voor deze gedelegeerde opdrachten moeten met de FPIM worden afgestemd.
Volgens zijn jaarverslag houdt de FPIM voor een vlotte werking van de gedelegeerde opdrachten intern een rekening-courant van de Staat aan, waarop alle inkomsten en uitgaven
m.b.t. de opdrachten worden geregistreerd en die conform de wet volledig door de overheid
moeten worden gefinancierd. Tot nu toe is er bij de boekhouding van de FOD Financiën
geen concrete afstemming met deze rekening-courant beschikbaar waardoor er onzekerheid is over de volledigheid van de opgenomen balansposten, de kosten en de opbrengsten.
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In de geconsolideerde jaarrekening 2012 van de FPIM worden schulden voor rekening van
de federale overheid opgenomen. Het zou gaan om een lening Swissair van 174,5 miljoen
euro. Het is onduidelijk of deze lening geïnventariseerd werd.
Het jaarverslag van de FPIM maakt tot slot melding van het bezit van 640.748.000 aandelen Sabena door de Belgische Staat en van 1.119.412.313 aandelen Sabena door de FPIM in
gedelegeerde opdracht. In de jaarrekening 2012 zijn noch de participatie, na waardevermindering voor het integrale bedrag, noch de eventueel toegekende waarborgen aan Sabena
terug te vinden.
3.4
Voorraden
De voorraden die in de balans zijn opgenomen bedragen 16,2 miljoen euro en bestaan voor
ongeveer twee derde uit de individuele uitrusting van de Federale Politie (10,4 miljoen euro).
In vergelijking met 2011 zijn de voorraden met 36,6 miljoen euro gedaald, wat grotendeels
wordt verklaard door voorraden vaccins voor de strijd tegen een griepepidemie A/H1N1 bij
de FOD Volksgezondheid, waarvan de werkzame stof vervallen was.
Deze balansklasse geeft geen getrouw beeld van de echte toestand. Er is bv. geen spoor terug te vinden van de wisselstukken en van de stukken voor het onderhoud van voertuigen,
munitie, benodigdheden en gerechtelijk materieel van de Federale Politie, net zo min als
van de voorraden energieproducten, munitie en wisselstukken van Defensie. Het beleid
inzake het beheer van de benodigdhedenvoorraden is overigens niet coherent. Sommige
diensten boeken dergelijke voorraden terwijl anderen deze boekingen niet mochten doen
van de dienst Federale Accountant. Tot slot stelt het Rekenhof vast dat de voorraden spuiten, naalden en bepaalde maskers van de FOD Volksgezondheid voor 1,8 miljoen euro onder
hun historische aankoopwaarde zijn gewaardeerd. Er wordt hierop immers een waardevermindering van 20 % toegepast per jaar dat ze in de voorraad zitten. Het departement heeft
geen overtuigende verklaring voor deze praktijk gegeven.
3.5

Thesaurie

3.5.1
Liquide middelen en financiële beleggingen minder dan één jaar
De gegevens in de balans zijn geen correcte weergave van de realiteit. Net zoals in de jaarrekeningen 2010 en 2011 zijn niet alle door het Rekenhof gekende bank-, post- of kassaldi
opgenomen, wat een onderschatting van het eigen vermogen impliceert en ertoe leidt dat
de balans en de resultatenrekening onvolledig zijn. Belangrijke tekortkomingen doen zich
voor bij de FOD Kanselarij184, de FOD Economie185 en de Federale Politie186. De gezamenlijke
impact hiervan bedraagt 13,0 miljoen euro.
De FOD Buitenlandse Zaken heeft zijn kas- en bankgelden van de diplomatieke en consulaire posten nog steeds niet in de balans opgenomen. Het Rekenhof kan de totale impact
hiervan echter niet becijferen omdat niet alle beheersrekeningen van de rekenplichtigen
184 De FOD verbindt zich ertoe de rekening Informatie- en communicatieopdrachten ten behoeve van andere FOD’s
en POD’s (met een saldo van 7.927.058,17 euro op 31 december 2012) in 2013 in de boekhouding van het Internationaal Perscentrum in te brengen.
185 Het saldo van de ING-rekening Expo’s, in het verleden gebruikt voor de expo Shanghaï en nadien ook voor de financiering van andere expo’s, bedroeg 4.628.290,41 euro op 31 december 2012.
186 Een rekening van de speciale eenheden met een saldo van 418.197,74 euro op 31 december 2012.
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zijn overgelegd. Het Rekenhof dringt er opnieuw op aan dat de ontbrekende kas-, bank- en
postrekeningen zo spoedig mogelijk worden geïntegreerd om de juistheid en de volledigheid van de saldi te garanderen.
Ten opzichte van het boekjaar 2011 zijn de liquide middelen en de financiële beleggingen op
korte termijn respectievelijk met 3.298,6 miljoen euro en 8.358,1 miljoen euro afgenomen.
De kortetermijnbeleggingen zitten enkel bij de FOD Financiën en worden verwerkt via Tradix. Een transactie voor een totaalbedrag van 5.992,1 miljoen euro, vooral met betrekking
tot de kortetermijnbeleggingen, werd alsnog op 1 maart 2013 in de boekhouding ingevoerd
en aan het boekjaar 2012 aangehecht.
Het Rekenhof wijst erop dat de vaak summiere verantwoording van de cijfers in de beheersrekeningen van de rekenplichtigen de afstemming met de grootboekrekeningen bemoeilijkt en dat in een aantal gevallen de bedragen in de overgelegde beheersrekeningen afwijken van het bank- of postrekeningsaldo in de balans. Tot slot vertonen een aantal financiële
rekeningen belangrijke saldi, wat erop kan wijzen dat geen (tijdige) overdrachten naar de
Schatkist zijn gebeurd.
3.5.2

Staatsschuld

3.5.2.1
Controle van de verrichtingen
Het Rekenhof heeft de in de boekhouding opgenomen gegevens vergeleken met de officiële
toestand van de staatsschuld op 31 december 2012 die door de Schatkist werd opgesteld. Het
encours van de schuld in Fedcom bedraagt 344.941,7 miljard euro terwijl de Schatkist het
op 364.815,1 miljard euro schat.
Het encours van de staatsschuld heeft betrekking op de passiefzijde van de balans. Voor
sommige rubrieken (de belangrijkste zijn de OLO’s) is er een correcte overeenstemming.
Voor andere rubrieken moet een correctie worden toegepast. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 november 2009 wordt het encours van de schuld immers tegen zijn nominale waarde in de balans van de Staat opgenomen, terwijl in de toestand van de staatsschuld
van de Schatkist wordt gewerkt met de waarde inclusief de verdisconteerde intresten. Zo
vermeldt de balans een waarde van 24,6 miljard euro voor het Zilverfonds, terwijl deze in
de toestand van de staatsschuld op 19,2 miljard euro wordt geraamd. Tot slot kon de Administratie Financiering van de Staat en Financiële Markten bepaalde verschillen tussen de
boekhouding en de toestand van de staatsschuld niet verklaren.
De intresten van de staatsschuld zitten in de resultatenrekening. Voor de belangrijkste
rubrieken stemmen de cijfers overeen. Sommige verschillen konden niet worden verklaard.
Het Rekenhof beveelt aan in Fedcom transacties te ontwikkelen waarmee onmiddellijk nuttige statistische gegevens over de staatsschuld (encours, intresten, ...) worden verkregen.
3.5.2.2
Opvolging van de opmerkingen uit het 169e Boek van het Rekenhof
De opmerkingen over de boeking van de schuldverrichtingen die het Rekenhof in zijn vorige Boek 187 formuleerde, blijven gelden voor de boekingen 2012.

187 Rekenhof, 169 e Boek, Volume I, p. 139 e.v.
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Hetzelfde systeem van interface met de boekhouding van de schuld werd immers gebruikt
met zijn beperkingen: er worden maandelijks geglobaliseerde bedragen in Fedcom geboekt,
waardoor men niet kan teruggaan naar de verrichtingen en de derden in kwestie. Het nieuwe boekhoudprogramma dat voor 2013 werd aangekondigd, zal waarschijnlijk pas in de
loop van 2014 volledig operationeel zijn.
Het boekhoudplan dat het Agentschap van de Schuld gebruikt, wijkt nog steeds af van het
model als bijlage bij het koninklijk besluit van 10 november 2009. Volgens het Agentschap
is dat verschil het resultaat van de evolutie van de verrichtingen inzake schuldbeheer. Het
Rekenhof beveelt aan de twee plannen in overeenstemming te brengen.
Tot slot werd het structureel probleem bij de boeking van het encours van de staatsschuld
niet opgelost. Het boekhoudplan bepaalt dat de rekeningen waarop de verrichtingen worden geregistreerd, jaarlijks worden gegroepeerd op een eindrekening, die dus een saldo
vertoont dat overeenstemt met het encours op het einde van het jaar. Enkel dat bedrag moet
worden vermeld bij de opening van de rekeningen het jaar nadien, in een rekening speciaal voor het openingssaldo. Die procedure werd niet gevolgd, zodat op de rekeningen de
gecumuleerde verrichtingen van verschillende dienstjaren worden vermeld terwijl er enkel
de verrichtingen van één jaar op mogen worden vermeld. Aangezien het om aanzienlijke
bedragen gaat, zouden die rekeningen op middellange termijn hoger kunnen liggen dan
wat het systeem technisch kan ondersteunen. Het Rekenhof formuleert de aanbeveling te
vermijden dat die debet- en creditbedragen jaar na jaar worden gecumuleerd op de balansrekeningen. Het systeem waarin het boekhoudplan voorziet, moet worden toegepast, tenzij
het aantal rekeningen waarop de verrichtingen worden geregistreerd, wordt beperkt via
een aanpassing van het reglementaire kader.
3.6
Eigen vermogen
Schematisch kan de evolutie van het negatief eigen vermogen tussen 1 januari en 31 december 2012 als volgt worden weergegeven:
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Tabel 8 – E
 volutie van het eigen vermogen (in euro)
Eigen vermogen op 1 januari 2012 zoals gerapporteerd in de
vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2012 (geaggregeerd)
Resultaat van het boekjaar 2012 (geaggregeerd)

-308.751.569.103,97
-3.583.991.849,44

Resultaat van het boekjaar 2012 SAP-bedrijfsnummer 1900 (Regie der
Gebouwen)

-59.996.510,57

Resultaat van het boekjaar 2012 SAP-bedrijfsnummer 2100 (PDOS
-Pensioenen)

-32.520.000,00

Aanpassing ingelaste eigen vermogens roll-out 3

-13.083.788,04

Aanpassingen m.b.t. financieel vaste activa boekjaar 2012 FOD
Buitenlandse Zaken

63.157.010,09

Aanpassingen m.b.t. financieel vaste activa boekjaar 2012 FOD
Financiën

13.509.547.579,82

Inlassing historische inventaris vaste activa FOD Sociale Zekerheid, FOD
Werkgelegenheid, Defensie, Federale Politie
Inlassing voorraad Federale Politie
Aanpassingen boekjaar 2012 FOD Financiën (ordonnanties pre-Fedcom
departementen roll-out 3)

6.364.059.802,38
11.707.530,84
-394.422.172,18

Aanpassingen m.b.t. financiële rekeningen boekjaar 2012 FOD’s
Financiën en FOD Mobiliteit

-8.112.826,79

Andere aanpassingen (in hoofdzaak FOD Financiën)

95.576.331,95

Eigen vermogen op 31 december 2012 (geaggregeerd)

-292.799.647.995,91

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
Het geaggregeerde resultaat van het boekjaar 2012 voor een bedrag van -3.584,0 miljoen
euro is gelijk aan het geconsolideerde resultaat van alle in Fedcom opgenomen bedrijfsnummers, exclusief de bedrijfsnummers 1900 (Regie der Gebouwen) en 2100 (Pensioenen).
Bij de reconciliatie van het geconsolideerde eigen vermogen kan enkel door de opname
van de resultaten over 2012 van deze twee entiteiten (respectievelijk -60,0 miljoen euro
en -32,5 miljoen euro) een aansluiting bekomen worden. De Federale Accountant wijst op
het bestaan van aparte begrotingssecties (19 en 21) en de opname ervan in Fedcom vanaf
2012 om dit resultaat in de jaarrekening 2012 te verantwoorden. Dat er een resultaat van
het boekjaar is, vindt zijn oorsprong in de tijdsverschillen die ontstaan bij de verwerking
van in- en uitgaande geldbewegingen. In de toelichting bij de jaarrekening 2012 wordt de
opname van deze aparte bedrijfsnummers en de invloed ervan op het geconsolideerde resultaat en het geconsolideerde eigen vermogen niet gemotiveerd.
De aanpassingen doorgevoerd voor de financieel vaste activa van de FOD Financiën in 2012 hebben een positieve impact van 13.509,5 miljoen euro. Dit is toe te schrijven aan mutaties in de
aanschaffingswaarden (8.035,5 miljoen euro) en herwaarderingsmeerwaarden (5.474,0 miljoen euro). Voor de FOD Buitenlandse Zaken zijn de positieve aanpassingen te wijten aan
mutaties in de aanschaffingswaarden van de ontwikkelingsbanken (63,2 miljoen euro).
De departementen Defensie, Federale Politie, Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid hebben in het boekjaar 2012 de inventaris van hun historische immateriële en materiële vaste
activa als tegenpost van het eigen vermogen geïntegreerd. Dit leidt tot een positieve impact
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van 6.364,1 miljoen euro. De Federale Politie heeft in 2012 ook haar voorraden in het eigen
vermogen ingebracht. Voor Defensie, dat ook over grote voorraden beschikt, is een gelijkaardige rechtzetting niet gebeurd.
Het is onduidelijk of bepaalde bedragen aan de subklasse 12 Gereserveerde eigen fondsen of
de subklasse 13 Sociale fondsen ten gunste van het personeel moeten worden toegewezen. De
toelichting bij de jaarrekening 2012 geeft geen uitsluitsel. Ook in de jaarrekeningen 2010 en
2011 was deze onduidelijkheid al aan de orde.
De toelichting bij de jaarrekening 2012 bevat nog steeds enkel een voorstelling van het
eigen vermogen op departementsniveau en geen beeld voor alle departementen samen. In
die voorstelling wordt bovendien enkel de grootboekrekening Netto vermogen bij opstart
algemene boekhouding gereconcilieerd. De aangeleverde informatie is onvoldoende om met
zekerheid uitspraak te kunnen doen over de juistheid en de volledigheid van het eigen
vermogen aan het begin en het einde van het boekjaar en over de wijzigingen die zich in
de loop van 2012 hebben voorgedaan. De opmaak van een inventaris van alle bezittingen,
tegoeden, schulden en verplichtingen is noodzakelijk om hierover uitsluitsel te geven.
3.7
Voorzieningen
Voorzieningen moeten worden aangelegd voor duidelijk geïdentificeerde risico’s op verliezen of kosten die op de afsluitdatum waarschijnlijk of zeker zijn en waarvan de oorsprong
vóór de afsluitdatum ligt, maar waarvan het bedrag nog niet definitief vast staat.
Die voorzieningen bedragen 475,2 miljoen euro. 254,5 miljoen euro daarvan is voorzien
voor geschillen en 220,7 miljoen euro voor vervallen bankbiljetten.
Hoewel in de jaarrekening vijf nieuwe departementen (roll-out 3) zijn opgenomen, is de
totale voorziening voor geschillen met 3,4 miljoen euro gedaald. De FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict en de POD Maatschappelijke Integratie hebben geen voorziening voor
geschillen aangelegd omdat zij aangeven dat er geen lopende claims zijn die aanleiding
geven tot het boeken van een voorziening.
Het Rekenhof merkt op dat de aangelegde voorzieningen onvolledig zijn en dat voor meerdere departementen de werkmethode het niet mogelijk maakt een getrouwe inschatting te
maken.
De meeste departementen maken gebruik van een berekening van de voorziening aan de
hand van de effectieve lopende geschillen. Andere departementen gebruiken een berekening op basis van het gemiddelde van de effectieve betalingen uit het verleden. Voor de
FOD Financiën, die deze methode pas sinds 2012 toepast, heeft dit aanleiding gegeven tot
een daling van haar voorziening voor geschillen met 47,3 miljoen euro188. Bij deze methode
moet worden opgemerkt dat historische uitgaven niet noodzakelijk representatief zijn voor
de kosten die verbonden zijn aan de huidige lopende geschillen.

188 Artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 stelt nochtans dat de waarderingsregels voor ieder boekjaar constant blijven tenzij er belangrijke veranderingen optreden wegens economische of technologische omstandigheden.
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Verschillende departementen ondervinden problemen om de lijst van geschillen te verkrijgen waarvoor een voorziening nodig is. Om een volledige en actuele lijst te kunnen samenstellen, is het noodzakelijk dat de juridische dienst zicht heeft op alle geschillen, ook deze
die in de buitendiensten worden behandeld, en dat die informatie vlot doorstroomt naar de
financiële dienst.
Daarnaast ondervinden de departementen moeilijkheden om een inschatting te maken van
het bedrag waarin moet worden voorzien voor een claim. Algemeen wordt het principe toegepast van het bedrag van de claim (hoofdsom eventueel verhoogd met intresten en andere
kosten) vermenigvuldigd met een risicopercentage. Om het bedrag van de claim te bepalen,
gebruiken de departementen niet dezelfde waarderingsprincipes.
Voor sommige dossiers kan geen bedrag worden bepaald door een gebrek aan voldoende
actuele informatie. Onder meer confidentialiteit of een gebrek aan personeel worden als
verklaring aangehaald voor het moeilijk bepalen van een bedrag.
Ook problemen met het inschatten van het risico hebben invloed op de aangelegde voorziening. Zo heeft de FOD Economie voor elk geschil slechts in één euro voorzien terwijl andere
departementen steeds in 50 % of uit voorzichtigheid in het maximale bedrag voorzien.
Tot slot hebben materiële fouten aanleiding gegeven tot een bijkomende onderschatting
van de voorziening voor geschillen. Eén dossier waarvan de kost op 54 miljoen euro wordt
geraamd, werd door de Federale Politie niet opgenomen als gevolg van een vergissing.
De voorziening voor vervallen bankbiljetten in de balans van de FOD Financiën bedraagt
220,7 miljoen euro. Deze voorziening werd aangelegd als tegenwaarde voor de vervallen
bankbiljetten die nog in omloop zijn. Twee maal per jaar volgen er terugbetalingen aan
de Nationale Bank van België voor de biljetten die aan de loketten van de Nationale Bank
werden aangeboden (6,5 miljoen euro in 2012). De gesprekken tussen de dienst Federale Accountant en de FOD Financiën over de juiste verwerkings- en boekingsmethode van deze
voorziening in de budgettaire en de algemene boekhouding zijn nog niet afgerond.
3.8
Wacht- en regularisatierekeningen
De wachtrekeningen vertonen globaal een creditsaldo van 76.256 miljoen euro op het actief en een debetsaldo van 67.051 miljoen euro op het passief. Het Rekenhof stelt vast dat
de balans alle betekenis verliest omdat die rekeningen dermate grote bedragen bevatten in
vergelijking met het balanstotaal (46.319,6 miljoen euro).
Een dergelijke omvang aan niet definitief bestemde bedragen toont aan dat het proces van
de afsluiting van boekhouding verre van afgelopen was. De wachtrekeningen zijn immers
bedoeld om voorlopig bedragen te boeken die, wanneer ze worden geboekt, nog niet met
zekerheid aan een welbepaalde rekening kunnen worden gekoppeld. Ze moeten in principe
uiterlijk bij de jaarlijkse afsluiting worden toegewezen.
Die vaststelling geldt in het bijzonder voor twee subwachtrekeningen van de FOD Financiën waarop de transitogelden voor de btw, de registratie en de domeinen worden geboekt.
Een eerste subrekening boekt op de actiefzijde ontvangsten waarvan men de definitieve bestemming nog niet kent. Deze wachtrekening vertoont op 31 december 2012 een creditsaldo
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van 86.255,3 miljoen euro. Na de definitieve toewijzing van die gelden worden de bedragen
eveneens geboekt op een subrekening van het passief, die op 31 december 2012 een debetsaldo van 85.814,1 miljoen euro vertoont. Het Rekenhof stelt vast dat die twee subrekeningen regelmatig worden gestijfd maar nooit worden gesaldeerd, zelfs wanneer men precies
weet voor wie de gelden zijn bestemd. De FOD Financiën verklaart dat zij op die manier
de overeenstemming met de betrokken maandstaten kan opvolgen. Het Rekenhof benadrukt dat dringend een oplossing moet worden uitgewerkt waarmee de verrichtingen op
een transparante manier kunnen worden opgevolgd en waarbij de verschillende bedragen
overeenkomstig het wettelijke en reglementaire kader worden geboekt.
Bovendien bevatten de wachtrekeningen derdengelden voor een bedrag van 965,5 miljoen
euro terwijl die rekeningen, zoals het Rekenhof al had opgemerkt, niet bedoeld zijn om gelden, ook niet van derden, te boeken die ter beschikking van de departementen zijn gesteld.
Het Rekenhof voegt er overigens aan toe dat dertien departementen voor een bedrag van
32,7 miljoen euro (op 31 december 2012) betrokken zijn bij het creditsaldo op de subrekening
die door dienst Federale Accountant is voorbehouden voor virtuele organieke fondsen189.
Op die rekening staan zowel verrichtingen die verband houden met geldvoorschotten of
andere specifieke verrichtingen bepaald in budgettaire bijbepalingen als verrichtingen op
virtuele organieke fondsen. Naast de opmerkingen die het Rekenhof al had geformuleerd
over de boeking van derdengelden en het ontbreken van een wettelijke grondslag voor virtuele organieke fondsen190, merkt het ook op dat elk van de beoogde verrichtingen op een
afzonderlijke subrekening zou moeten worden geboekt, opdat de informatie die de boekhouding verstrekt, duidelijk zou zijn.
Het Rekenhof heeft overigens vastgesteld dat een subrekening van de wachtrekeningen
rechtstreeks wordt gecrediteerd wanneer vastgestelde rechten als uitgaven worden geboekt
bij de FOD Justitie, zonder dat de boekhouding van de leverancier wordt gebruikt. Deze
boekingsmethode past in een systeem waarbij de fondsen buiten de boekhouding worden
beheerd en bijgevolg buiten de internecontrolemaatregelen van Fedcom om: de uitgaven
worden buiten Fedcom gedaan en pas nadat het rekeninguittreksel van de gelduitgave is
geboekt, wordt het vastgesteld recht geboekt op de debetzijde van een kostenrekening. Het
Rekenhof dringt erop aan dat alle verrichtingen onverwijld in de algemene boekhouding
zouden worden ingeschreven zoals de wet bepaalt.
Tot slot hebben zeven departementen verrichtingen op overlopende rekeningen geboekt
(buiten de boekingen van verrichtingen inzake de staatsschuld). Via die rekeningen die bij
het afsluiten van het boekjaar worden gebruikt, kunnen de kosten en opbrengsten die effectief op een boekjaar betrekking hebben, op dat jaar worden toegerekend. De departementen die deze rekeningen niet gebruiken, konden het Rekenhof hiervoor geen overtuigende
uitleg geven.

189 De FOD Justitie is het enige departement dat virtuele organieke fondsen gebruikt maar het saldo ervan niet opneemt in de budgettaire boekhouding.
190 Cf. Hoofdstuk 2 Rekening van uitvoering van de begroting, punt 4.1.4 Commentaar bij de afsluitingsverrichtingen
op orde- en thesaurierekeningen.
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3.9
Toelichting
Bij de opmaak van de toelichting bij de jaarrekening 2012 heeft men zich grotendeels geïnspireerd op het model dat als bijlage bij het koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening van de diensten van
de federale Staat is gevoegd. Het is echter moeilijk de cijfers van de balans en van de resultatenrekening af te stemmen met die van de toelichting, te meer omdat die laatste soms
onvolledig of onjuist zijn. Het Rekenhof stelt bovendien vast dat de toelichting de cijfers in
de jaarrekening onvoldoende preciseert.
Het Rekenhof merkt onder andere het volgende op:
•

•

•
•

De cijfers van het vergelijkende jaar 2011 ontbreken soms (oprichtingskosten, staat van
de schulden,...) of verschillen soms van de cijfers van de rekening van het jaar 2011 die
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd overgezonden 191. Zo werden heel wat
verschillen vastgesteld in de vaste activa, in de liquide middelen, in de wachtrekeningen
en in de overlopende rekeningen.
De staat van de schulden waarin artikel 3, 14°, van het voornoemde koninklijk besluit
voorziet, werd slechts gedeeltelijk ingevuld: enkel de schulden die de administratie Financiering van de Staat en Financiële Markten beheert, worden vermeld.
De gegevens in de toelichting zijn niet zorgvuldig genoeg opgesteld. Zo zitten er soms
nog belangrijke materiële fouten in de aan het Rekenhof toegezonden documenten192.
Er wordt geen enkele deelname in internationale instellingen vermeld.

3.10 Rechten en verplichtingen buiten balans – waarborgen
In zijn commentaar bij de jaarrekening verbindt de minister van Begroting zich ertoe de
voorschotten aan Airbus, die momenteel op de actiefzijde van de balans worden geboekt,
in 2013 over te hevelen naar de klasse 0. Aangezien de voorschotten en de ermee gepaarde
gaande terugbetalingen in verschillende rekeningen werden geboekt, beveelt het Rekenhof
aan zich op een nauwkeurige inventaris van de openstaande voorschotten te baseren om de
juistheid en de volledigheid van de boekingen te verzekeren. Dat is des te meer aangewezen
omdat de bedragen in de balans veel lager liggen dan de 450 miljoen euro waarvan sprake
in de commentaar bij de jaarrekening.
De rekeningen van de rechten en verbintenissen buiten balans (klasse 0) worden enkel door
de FOD Financiën gebruikt. In die rekeningen zijn de te ontvangen fiscale ontvangsten opgenomen die op basis van vastgestelde rechten worden geboekt (16.941,6 miljoen euro) en
de leningen of schulden aangegaan door derden en gewaarborgd door zekerheden gesteld door
de boekhoudkundige entiteit (59.865,7 miljoen euro). De minister van Begroting heeft in de
toelichting een staat opgenomen die de gewaarborgde bedragen per begunstigde in detail
toelicht. Het kader waarin die cijfers moeten worden gesitueerd, is echter niet voldoende
belicht in de jaarrekening. Ook de evolutie ervan tussen 31 december 2012 en het einde van
de afsluitverrichtingen van de rekening 2012 wordt niet gegeven. Het Rekenhof merkt op
dat de voorwaarden voor de verkoop van de vennootschap Royal Park Investment en om

191 De verschillen in de cijfers van het dienstjaar waarmee wordt vergeleken, worden in tabel 5 van dit hoofdstuk
geanalyseerd.
192 Meer bepaald in de reconciliatie tussen de begrotingsboekhouding en de algemene boekhouding.
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beroep te doen op de waarborg van het Kringloopfonds193 (50 miljoen euro) de toestand
aanzienlijk hebben gewijzigd.
Voorts stelt het Rekenhof vast dat in de jaarrekening 2012 twee waarborgen worden vermeld
die niet waren opgenomen in de rekening 2011: de Nationale Delcrederedienst (487 miljoen euro) en het Kringloopfonds (50 miljoen euro). De aan de gewezen Dexia-groep verleende waarborg werd overigens voor in totaal 44.569,18 miljoen euro geboekt terwijl het
koninklijk besluit van 19 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2011 tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde leningen van Dexia NV en
Dexia Crédit Local194 bepaalt dat de bedragen in hoofdsom van de door de staatswaarborg
gedekte verbintenissen niet meer zullen bedragen dan 43.698,5 miljoen euro.
Bovenop die moeilijkheden om de effectief in de jaarrekening opgenomen waarborgen te
waarderen is er de vaststelling dat minstens twee soorten waarborgen niet worden vermeld
bij de rechten en verbintenissen buiten balans195:
•

•

de waarborgen verleend aan bepaalde instellingen en overheidsbedrijven. Volgens de
Thesaurie moeten de in de toelichting vermelde cijfers, wanneer de waarborgen ten
gunste van Belgische overheidsbedrijven en –instellingen eraan worden toegevoegd,
met 5.027,8 miljoen euro worden verhoogd voor 2011 en met 4.530,9 miljoen euro voor
2012;
de waarborgen in verband met de bescherming van deposito’s. Het gaat om maximum
430.500,0 miljoen euro met betrekking tot deposito’s, levensverzekeringscontracten tak
21 en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen.

Het Rekenhof is tot slot van oordeel dat de jaarrekening alle informatie zou moeten vermelden over de participaties, met inbegrip van het geplaatste, niet-opgevraagde kapitaal.
Het besluit dat er dringend een gedetailleerde inventaris van de rechten en verplichtingen
buiten balans moet worden opgesteld, in het bijzonder van de waarborgen. Die informatie
moet in de jaarrekening worden vermeld, samen met het kader waarin ze moet worden
gesitueerd.

193 Een door het fonds aangegane lening van 48,5 miljoen euro is op 23 juni 2013 op vervaldag gekomen. Het fonds in
vereffening kon die lening niet terugbetalen. De Staat heeft bijgevolg enerzijds een lening voor een bedrag van
26,9 miljoen euro aan dat fonds toegekend en anderzijds het saldo (18,6 miljoen euro) betaald bij wijze van uitvoering van de waarborg die hij had verleend.
194 Bekrachtigd door de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de
duurzame ontwikkeling.
195 Het Rekenhof stelde vast dat er waarborgen zijn die bedrijven genieten zonder dat het duidelijk is of zij zijn verstrekt door de federale Staat.

4

Hoofdstuk

Boekhoudsysteem Fedcom

Boekhoudsysteem Fedcom / 149

1

Uitvoering van de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003

De FOD Budget en Beheerscontrole heeft opnieuw grote inspanningen gedaan om tegemoet
te komen aan de aanbevelingen die het Rekenhof in zijn vroegere evaluaties over Fedcom en in
het kader van zijn onderzoeken van de jaarrekening heeft geformuleerd. Die initiatieven versterken de werking en de kwaliteit van dit nieuwe boekhoudinstrument van de federale Staat
en zorgen voor een betere rapportering. De concrete resultaten van die maatregelen zijn echter
nog weinig zichtbaar op het terrein.
Het Rekenhof dringt erop aan dat het reglementaire kader zo spoedig mogelijk wordt afgerond
en dat bijkomende maatregelen worden getroffen om het afsluitingsproces van de boekhouding
van de departementen te begeleiden.
Het stelt vast dat de nieuwe boekhouding en Fedcom nog steeds werken in een omgeving die
niet volledig juridisch is omkaderd. Die situatie brengt risico’s mee voor de betrokken actoren
en voor de interne en de externe controleur.
Het Rekenhof heeft tot slot de minister van Begroting gevraagd dat het op een meer directe
manier wordt betrokken bij wijzigingen aan de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003 en
bij de totstandkoming van ontwerpen van wet of besluit die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn
bevoegdheden raken.
1.1
Context
De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit
van de federale Staat is op 1 januari 2012 in haar geheel in werking getreden bij alle diensten
van algemeen bestuur 196. Hun ontvangsten- en uitgavenverrichtingen worden sindsdien
rechtstreeks of via een interface in Fedcom geïntegreerd197.
Voor de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve
openbare instellingen en de staatsbedrijven198 waren de operationele voorwaarden voor de
hervorming uit de wet van 22 mei 2003 op die datum niet vervuld. De inwerkingtreding van
de wet werd voor die diensten daarom uitgesteld tot 1 januari 2014 199 en zou opnieuw kunnen worden uitgesteld tot 1 januari 2016200.
Sinds de opstart van Fedcom maakt het Rekenhof jaarlijks een evaluatie van de stand van
de implementatie, de operationaliteit en de juridische omkadering van dit boekhoudinstrument van de federale Staat201. Dit jaar werd in het bijzonder nagegaan hoe de nieuwe boekhouding in de praktijk wordt uitgevoerd. Zowel de opmaak van de diverse uitvoeringsbe-

196 De wet van 22 mei 2003 werd sinds 1 januari 2009 gefaseerd ingevoerd, door middel van een pilootproject in
2009 en vervolgens via drie uitrolbewegingen tussen 2010 en 2012.
197 Fedcom verzorgt de IT-ondersteuning voor de implementatie van de nieuwe overheidscomptabiliteit die de wet
van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat heeft ingevoerd.
198 Diensten bedoeld in artikel 2, 2° tot 4° van de wet van 22 mei 2003.
199 Artikel 2 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.
200 Een in die zin opgesteld voorontwerp van aanpassing van de wet van 22 mei 2003 is in voorbereiding.
201 Rekenhof, 166e Boek, Volume I, p. 548-564, 167e Boek, Volume I, p. 430-451, 168 e Boek, Volume I, p. 211 en 169 e Boek,
Volume I, p. 333. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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sluiten van de wet van 22 mei 2003, de problematiek van de afsluiting van de boekhouding
en de rapportering werden nader onderzocht.
1.2
Stand van uitvoering van de wet van 22 mei 2003
Het Rekenhof heeft in zijn rapport aan de minister van Begroting opnieuw gewezen op de
belangrijke inspanningen van de dienst Federale Accountant om tegemoet te komen aan
de aanbevelingen uit de vorige evaluaties van het Rekenhof. Onder meer op het vlak van de
ontwikkeling van nieuwe rapporten en het rechtzetten van fouten in bestaande transacties,
de opmaak van uitvoeringsbesluiten van de wet van 22 mei 2003 en de begeleiding van de
departementen bij het afsluitingsproces van de boekhouding werd een reële vooruitgang
vastgesteld.
De werkzaamheden van de Federale Accountant blijven sterk gericht op het performanter
en gebruiksvriendelijker maken van de toepassing en op de verbetering van de rapportering. Het Rekenhof heeft de minister erop gewezen dat de aandacht ook moet gaan, bij
voorkeur prioritair, naar de correcte uitvoering van de wet van 22 mei 2003. Zo moet er
onder meer op worden toegezien dat de notie van het vastgesteld recht en de integratie van
de algemene en de budgettaire boekhouding worden gerespecteerd en dat geen praktijken
worden toegelaten die ingaan tegen de geest van die wet.
Omdat het Rekenhof voorlopig weinig concrete resultaten ziet, is het de mening toegedaan
dat de aanbevelingen uit zijn vierde evaluatie van Fedcom relevant blijven.
Om de werking en de organisatie van Fedcom blijvend te verzekeren, heeft het Rekenhof er
bij de minister van Begroting op aangedrongen dat:
•

•

•

er knopen zouden worden doorgehakt op het vlak van de juridische omkadering van
Fedcom, opdat de belangrijkste uitvoeringsbesluiten van de wet van 22 mei 2003202 zo
snel mogelijk zouden worden goedgekeurd en gepubliceerd;
de departementen concrete instructies krijgen over het gebruik van de boekhoudperiodes in Fedcom en over het gebruik van de verschillende datums, de betaaltermijnen, de
verwerking van schulden en de rapportering via Fedcom;
de dienst Federale Accountant de departementen blijft begeleiden bij de afsluiting van
de maandelijkse en jaarlijkse boekhouding, met bijzondere aandacht voor de monitoring van de geboekte verrichtingen, de toepasselijke wet- en regelgeving en de kwaliteit
van de verantwoordingsstukken en van de toelichting bij de jaarrekening, die een volwaardig samenstellend element uitmaakt van die rekening met belangrijke informatie
voor de controle van het Rekenhof.

Het Rekenhof is van mening dat het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten ernstige risico’s
meebrengt voor zowel de betrokken actoren als voor de interne en de externe controleur.
Het valt niet te verantwoorden dat nagenoeg vijf jaar na de officiële opstart van de nieuwe
federale comptabiliteit en Fedcom, het boekhoudkundige kader niet volledig juridisch is

202 Met name het KB betreffende de boekhoudkundige en de begrotingsverrichtingen, de actoren en de functiescheiding, het KB betreffende de aan de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen rekenplichtigen, het KB tot vaststelling van de aard van de geldvoorschotten, het KB betreffende de verantwoordingsstukken en het KB betreffende de organisatie van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit.
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afgedekt en dat de betrokken actoren nog geen zekerheid hebben over de inhoud van hun
opdracht, noch over hun statuut en de eraan gekoppelde functiescheidingen.
Specifiek voor de rekenplichtigen die aan de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen
zijn, heeft het Rekenhof de minister erop gewezen dat sinds 1 januari 2012203 een nieuw
aansprakelijkheidsregime geldt. Het houdt in dat het Rekenhof de rekenplichtige kan veroordelen tot het aanzuiveren (geheel of gedeeltelijk) van zijn tekort indien het oordeelt dat
hij een zware fout, een zware nalatigheid of herhaaldelijk een lichte fout heeft begaan die
het ontstaan van het tekort hebben vergemakkelijkt of mogelijk gemaakt. De rekenplichtige
hoeft geen overmacht meer te bewijzen; voortaan moet de administratie de fout bewijzen.
Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de rekenplichtige bij eventuele tekorten
in zijn rekening is het echter noodzakelijk dat zijn rechten en verplichtingen duidelijk zijn
vastgelegd.
Het Rekenhof heeft zijn oproep herhaald om dringend de Commissie voor de Openbare
Comptabiliteit samen te roepen. Er worden talrijke adviezen verwacht over de toepassing
van de normen van openbare comptabiliteit, de technische uitvoeringsregels van de boekhoudkundige normen en de aanpassing van de normen met het oog op een eenvormig en
regelmatig gebruik van het boekhoudplan en de afstemming ervan met de internationale
normen die van toepassing zijn.
Daarbij aansluitend heeft het Rekenhof de minister gevraagd nauwer betrokken te worden
bij de voorbereiding en de redactie van wijzigingen die aan de wet van 22 mei 2003 worden
aangebracht evenals bij de totstandkoming van ontwerpen van wet of besluit die direct of
indirect een impact hebben op zijn bevoegdheden.
1.3
Antwoord van de minister
De minister van Begroting heeft geantwoord op 18 september 2013. Hij spreekt de aanbeveling van het Rekenhof niet tegen om de aandacht van de dienst Federale Accountant ook
te doen richten op de correcte uitvoering van de wet van 22 mei 2003 maar hij voegt er
dadelijk aan toe dat een diepgaander controle van de departementen niet kan worden gerealiseerd met de huidige personeelsformatie.
Wat de werking van Fedcom betreft, is de minister van oordeel dat de integratie tussen de
budgettaire en de algemene boekhouding gerespecteerd wordt binnen de mogelijkheden
die SAP biedt. Het beheer van derdengelden en een aantal niet-gereglementeerde fondsen,
ook al gaat het om praktijken die ingaan tegen de wet, zijn onderworpen aan betere internecontrolemaatregelen dan voorheen en zichtbaar in specifieke rapporten. Hij geeft aan dat
dit de dienst Federale Accountant niet zal beletten op dat vlak nieuwe voorstellen te doen.
Hij laat verstaan dat de administratie rekening zal houden met de vraag van het Rekenhof om nauwer betrokken te worden bij de totstandkoming van teksten die de wet van
22 mei 2003 aanpassen of die te maken hebben met zijn controlebevoegdheden.

203 Datum waarop de wet van 22 mei 2003 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof in werking is getreden.
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De minister van Begroting presenteert tot slot een gedetailleerd plan over de verdere
opmaak, goedkeuring en publicatie van de diverse uitvoeringsbesluiten van de wet van
22 mei 2003. Hieruit blijkt dat de belangrijkste besluiten (de actoren, het statuut van de aan
de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen rekenplichtigen, de geldvoorschotten, de
Commissie van de Openbare Comptabiliteit en haar leden, de opmaak en publicatie van het
jaarverslag) in het voorjaar van 2014 in het Belgisch Staatsblad zullen verschijnen.

2

Gegevensbank van de schuldeisers van de Staat - opvolgingsaudit

Het Rekenhof concludeerde in zijn audit van 2010 dat de organisatie en de procedures om de
gegevensbank van de schuldeisers van de Staat te beheren, ontoereikend waren. Het onderstreepte ook dat de kwaliteit van de gegevens niet voldoende gewaarborgd was.
Er is vooruitgang geboekt in de procedures die de Federale Accountant heeft ontwikkeld om
deze gegevensbank te beheren wat betreft de oplossingen die voor de technische problemen
worden aangereikt. Toch is het Rekenhof van oordeel dat de conclusies van zijn audit van
2010 actueel blijven, niet enkel op het niveau van de ontwikkelde organisatorische maatregelen
maar ook op het vlak van de kwaliteit van de gegevens.
2.1
Context
Sinds 1 januari 2012 zijn alle federale departementen onderworpen aan de wet van
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Het Fedcominformaticasysteem waarop de nieuwe boekhouding is gebaseerd die
door die wet wordt ingevoerd, omvat verschillende databases die centraal worden beheerd
door de dienst Federale Accountant van de FOD Budget en Beheerscontrole.
In 2010 heeft het Rekenhof een audit uitgevoerd van de gecentraliseerde gegevensbank van
de schuldeisers van de Staat die door de vijf piloot-FOD’s/POD’s werd gebruikt.
Het Rekenhof concludeerde dat de organisatie en de procedures om de gegevensbank van
de schuldeisers van de Staat te beheren, ontoereikend waren, in het bijzonder op het vlak
van de documenten die de activiteit van de Federale Accountant en van de FOD’s/POD’s
regelen, de verdeling van de verantwoordelijkheden, de risicoanalyse, de controlemaatregelen en de sturing van het project. Het Rekenhof stelde ook vast dat de communicatie tussen
de Federale Accountant en de departementen spaak liep, net zoals de communicatie binnen
eenzelfde FOD.
Het Rekenhof stelde tot slot vast dat de kwaliteit van de registraties in de gegevensbank
onvoldoende gewaarborgd was: de gegevens waren onvoldoende betrouwbaar en eenduidig.
In zijn opvolgingsaudit is het Rekenhof bij twee pilootdepartementen (FOD Volksgezondheid en Fedict) nagegaan of ze gevolg hebben gegeven aan zijn opmerkingen en aanbevelingen van 2010. Het heeft zijn analyse van de organisatie en de procedures in verband met de
centrale gegevensbank van de schuldeisers van de Staat uitgebreid naar drie FOD’s/POD’s
die nadien tot Fedcom zijn toegetreden (POD Maatschappelijke Integratie, FOD Buitenlandse Zaken en FOD Justitie). Het Rekenhof heeft ook onderzocht welke maatregelen de
Federale Accountant heeft genomen om de kwaliteit van de gegevensbank te waarborgen.
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Het Rekenhof heeft de voorzitters van de directiecomités en de betrokken ministers van de
resultaten van zijn opvolgingsaudit op de hoogte gebracht.
2.2

Werking

2.2.1
Inhoud en invoer van de gegevensbank
In de database zijn alle schuldeisers van de Staat samengebracht, met uitzondering van de
ambtenaren die van de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven hun wedde ontvangen. In de
database zijn voor elke schuldeiser de gegevens verzameld die nodig zijn om betalingen te
kunnen uitvoeren. Eind juni 2013 telde ze 221.777 registraties voor alle FOD’s/POD’s samen.
Tijdens de voorbereiding van een overheidsdienst op de toetreding tot Fedcom, zorgt de Federale Accountant voor de initiële upload van de informaticabestanden van de schuldeisers
van dat departement in de centrale bestanden (Master Data).
Elke nieuwe upload (of update) in de gegevensbank gebeurt daarna individueel. De departementen doen de toevoegingen, wijzigingen of uitbreidingen in de gegevensbank niet zelf,
maar vragen ze aan via een speciale transactie in Fedcom.
2.2.2
Verantwoordelijkheden voor het beheer van de gegevensbank
De verantwoordelijkheden voor het beheer van de gegevensbank van de schuldeisers van
de Staat worden op twee niveaus uitgeoefend: enerzijds door de FOD’s/POD’s die Fedcom
gebruiken en die gegevens meedelen aan de Federale Accountant, en anderzijds door de Federale Accountant die de gegevens bijwerkt en ter beschikking stelt van de departementen.
Enkel in de verslagen van de Federale Accountant aan de Ministerraad is er sprake van de
verdeling van de verantwoordelijkheden voor het toezicht op de kwaliteit van de gegevens.
In die verslagen wordt bepaald dat de basisgegevens van de schuldeisers na een kwaliteitscontrole worden geregistreerd.
2.2.3
Fedcom Support
Het supportteam van Fedcom is actief op twee niveaus. Binnen elk departement is er een
sleutelgebruiker die instaat voor de eerstelijnssupport. Als zich een probleem voordoet dat
hij zelf niet kan oplossen, doet hij een beroep op de Helpdesk Master Data van de dienst
van de Federale Accountant.
Enkel sleutelgebruikers kunnen de hulp van de Helpdesk Master Data inroepen. Een programma beheert de via e-mail gemelde problemen. Het stelt elke sleutelgebruiker in staat
de status van zijn aanvraag na te kijken. Dat programma is gebaseerd op een matrix die de
volgorde en de afhandelingstermijn van de incidenten vastlegt op basis van vooraf gedefinieerde prioriteitsgraden.
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2.3
2.3.1

Onderzoeksresultaten
Organisatorische maatregelen en procedures

2.3.1.1
Initiële upload van gegevens
Het Rekenhof had in 2010 vastgesteld dat de initiële upload van gegevens van de piloot-FOD’s
niet nauwkeurig en homogeen genoeg verliep. Het had aanbevolen de overheidsdiensten
van de volgende roll-outs van Fedcom tijdig instructies te geven over het uitzuiveren van
hun gegevens.
In 2011 werd een nieuwe procedure ingevoerd voor een betere overzetting van een groot
volume gegevens. Die procedure is gebaseerd op een standaardbestand en transacties in
Fedcom. Ze is meer geautomatiseerd.
Om organisatorische redenen heeft de FOD Justitie ervoor geopteerd om met zijn eigen
boekhoudtoepassing te blijven werken die meer databases omvat. Die toepassing werd echter afgestemd op de Fedcomvereisten.
2.3.1.2
Instructies en opleidingen
Op het documentatieplatform Find It zijn instructies en opleidingstools voor de FOD’s/
POD’s ter beschikking. Gebruikers worden elektronisch op de hoogte gebracht als de Fedcomprocessen zijn geactualiseerd of verbeterd. De auditgesprekken hebben echter aangetoond dat niet iedereen gebruik maakt van Find It, dat sommigen niet weten dat het bestaat
en dat het praktisch belang ervan beperkt wordt geacht.
De werking van het systeem staat beschreven in documenten die de Federale Accountant
heeft opgesteld maar zonder overleg met de betrokken FOD’s/POD’s. Het Rekenhof heeft
opnieuw vastgesteld dat de gebruikers weinig bekend zijn met die documenten, omdat de
documenten niet recent zijn (2009).
De geauditeerde FOD’s/POD’s hebben voorbehoud geformuleerd bij de beknopte en algemene aard van de opleidingen die de Federale Accountant organiseert. Bovendien hebben
bepaalde eindgebruikers geen enkele opleiding gekregen.
De Federale Accountant is echter van oordeel dat de FOD’s zelf moeten zorgen voor de eerstelijnsondersteuning en dat ze erop moeten toezien dat de gebruikers behoorlijk worden
opgeleid.
2.3.1.3
Verantwoordelijkheden van de Federale Accountant en van de departementen
Uit het onderzoek van de instructies en procedures, noch uit de auditgesprekken is duidelijk geworden hoe de verantwoordelijkheden over de partijen verdeeld zijn als het gaat om
de kwaliteit van de informatie over de schuldeisers van de Staat.
De meeste FOD’s erkennen dat zij verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de registraties. In hun ogen zijn ze daarentegen niet verantwoordelijk voor de bijkomende informatie
die wordt gevraagd en voor de wijzigingen die de Federale Accountant verwerpt. De docu
menten over de werking van Fedcom schuiven de Federale Accountant naar voren als ver-
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antwoordelijke. Die is zelf echter de mening toegedaan dat zijn rol zich er hoofdzakelijk toe
beperkt de basisgegevens in Fedcom in te voeren.
2.3.1.4
Intern toezicht op de kwaliteit van de gegevens
Het Rekenhof wijst erop dat drie van de vijf geauditeerde FOD’s/POD’s geen geformaliseerd
en systematisch beleid hebben voor de controles. Elke creatie of wijziging van gegevens is
wel opspoorbaar via de transacties in Fedcom.
Wat het toezicht betreft, stelt het Rekenhof niettemin twee goede praktijken vast: de controle door de cel Master Data van de FOD Justitie alvorens aanvragen via een interface naar
Fedcom worden gestuurd en het verplicht gebruik van één enkel, gedeeld mailadres voor de
begrotingsverantwoordelijken en de cel Master Data van de FOD Volksgezondheid en de
FOD Buitenlandse Zaken.
De geauditeerde FOD’s en POD’s houden de vragen aan de Federale Accountant om informatie in te voeren of te wijzigen, op papier of digitaal bij. Die archivering gebeurt niet strikt
genoeg, behalve bij de FOD Justitie.
Het Rekenhof heeft overigens vastgesteld dat de Federale Accountant geen eisen aan de
departementen oplegt in verband met de bewijsstukken die ze moeten voorleggen.
Bij zijn initiële audit bekritiseerde het Rekenhof tot slot dat databases werden uitgebouwd
zonder afdoende en specifieke risicoanalyse. In 2013 werd een dergelijke analyse uitgevoerd
door de Federale Accountant. Volgens die analyse is het risico op een belangenconflict tussen de functie van databeheerder en de functies van aankoper of vereffenaar veeleer gering.
Het Rekenhof is het daar niet mee eens.
2.3.1.5
Support voor de sleutelgebruikers
Hoewel in 2012 veel problemen werden opgelost (98 %), blijkt uit de auditgesprekken dat
de support die de Federale Accountant verleent en de oplossingen die hij aanreikt, voor
wrevel zorgen bij een aantal van de geauditeerde FOD’s/POD’s. Hoewel het aantal retours
op de rekening204 beperkt blijft, kunnen bepaalde handelingen van de Federale Accountant
negatieve gevolgen hebben voor de betalingen aan leveranciers (laattijdige betalingen, betalingen die niet kunnen worden uitgevoerd of verkeerde betalingen). Anderzijds zijn de
FOD’s/POD’s niet altijd tevreden met de oplossingen die de Federale Accountant aanreikt.
Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat de Federale Accountant de processen voor het
creëren of wijzigen van informatie in de gegevensbank probeert te verbeteren en ook een
betere support probeert te verlenen aan de gebruikers. Zo werden gerichte verbeteringen
aangebracht om technische problemen op te lossen. De Federale Accountant heeft zich
bovendien voor 2013 tot doel gesteld de support te verbeteren.

204 Sommen die terug op een bankrekening van de Staat terechtkomen ingevolge een fout in de bankgegevens van de
schuldeiser.
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2.3.2

Kwaliteit van de master data over de schuldeisers van de Staat

2.3.2.1
Betrouwbaarheid van de gegevens
De procedure die ten tijde van de audit in 2010 in voege was, werd vervangen door twee Fedcomtransacties (aanvraag door sleutelgebruikers en validering door de Federale Accountant) die automatisch bepaalde controles uitvoeren. Enerzijds krijgen de sleutelgebruikers
van Fedcom foutmeldingen waarin ze gevraagd worden de nodige correcties aan te brengen. Anderzijds controleert de Federale Accountant of de aanvraag volledig is en of de gegevens niet al zijn geregistreerd vooraleer ze in de centrale bestanden worden opgenomen.
De Federale Accountant heeft onlangs nieuwe bewerkingen toegevoegd aan de transactie om
te vragen een schuldeiser te creëren of te wijzigen. Het Rekenhof stelt echter vast dat de foutmeldingen niet altijd begrijpelijk zijn voor de sleutelgebruikers en dat de Federale Accountant
de aanvragende dienst niet duidelijk informeert over de oplossing van het probleem.
2.3.2.2
Unieke gegevens
Bij zijn initiële audit had het Rekenhof erop gewezen dat het merendeel van de dubbele
registraties het gevolg was van de initiële upload van de bestaande databases van de FOD’s/
POD’s in Fedcom. De uitzuivering van dubbele registraties was slechts zeer gedeeltelijk
gebeurd en bleek geen prioriteit te zijn voor de Federale Accountant. Er werd tot slot ook
niet over gerapporteerd.
In het kader van de huidige gegevensinvoer heeft de Federale Accountant afgesproken om
bepaalde benamingen te gebruiken, zodat er voortaan eenvormigheid is op dat vlak. De
dienst voert ook gerichte controles uit om dubbele registraties op te sporen.
Hoewel het aantal dubbele registraties afneemt, stelt het Rekenhof vast dat ze nog altijd
het grootste struikelblok vormen voor de uniciteit van de gegevens. De FOD’s/POD’s zijn
het daarmee eens. Het probleem komt vooral doordat bij de initiële uploads onvoldoende
precieze gegevens en benamingen werden ingevoerd.
Binnen de departementen loopt de schrapping van dubbele registraties uiteen. De FOD
Volksgezondheid heeft wel sommige soorten van schuldeisers uitgezuiverd.
De Federale Accountant heeft gepreciseerd dat de problematiek van de dubbele registraties
een prioritair aandachtspunt zal zijn in het komende jaar.
2.4
Conclusies en aanbevelingen
Het Rekenhof is van oordeel dat de procedures die de Federale Accountant heeft ontwikkeld om de gegevens over de schuldeisers van de Staat te beheren, verbeterd zijn. Die evolutie is vooral merkbaar in de oplossingen die de dienst aanreikt bij technische problemen. Zo
werden bepaalde processen volledig geautomatiseerd door middel van nieuwe transacties
in Fedcom. Voorts werd een reeks wijzigingen aangebracht om tegemoet te komen aan de
wensen van de gebruikers.
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Wat de organisatorische maatregelen betreft, zijn de conclusies van de audit van 2010 nog
steeds geldig, meer bepaald op het niveau van de duidelijkheid in de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de Federale Accountant en de departementen.
Het Rekenhof beveelt daarom nogmaals aan de verantwoordelijkheden beter af te bakenen,
te bepalen welk kwaliteitsniveau de dienstverlening door de Federale Accountant moet halen, en formele, precieze en eenduidige procedures uit te schrijven. Die richtlijnen moeten
geconcretiseerd worden in een nieuw Service Level Agreement.
De kwaliteit van de registraties in de gegevensbank is niet optimaal. Het Rekenhof heeft
opnieuw zwakke punten vastgesteld op het niveau van de betrouwbaarheid en de unieke
aard van de gegevens. De Federale Accountant moet prioriteit geven aan het uitzuiveren
van dubbele registraties. Die uitzuivering moet systematisch gebeuren.
Het Rekenhof beveelt de Federale Accountant ook aan zijn ondersteunende rol te versterken en beter te communiceren met de departementen. Hij moet niet enkel informatie verspreiden die nuttig is voor de gebruikers, maar ook communiceren over de oplossingen die
werden gevonden voor de problemen, in het bijzonder voor geblokkeerde schuldeisers.
Tot slot beveelt het Rekenhof de departementen aan een methode uit te werken om de verantwoordingsstukken in verband met de gegevensbank van de schuldeisers van de Staat te
bewaren.
2.5
Antwoord van de administratie en van de ministers
In hun (aparte) antwoorden van 27 augustus 2013 hebben de minister van Sociale Zaken en
de voorzitter van het directiecomité van de FOD Volksgezondheid laten weten dat ze geen
bijzondere opmerkingen hadden.
Op 18 september 2013 heeft de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie eveneens
laten weten dat zij geen opmerkingen had bij de audit.
Op 18 september 2013 heeft de minister van Begroting het Rekenhof gemeld dat de Federale
Accountant in 2014 een aantal acties zal ondernemen om de kwaliteit van de gegevensbank
te verbeteren. Het gaat vooral over het uitzuiveren van de gegevensbank, het aanbrengen
van correcties aan de instructies over het bewaren van verantwoordingsstukken en het
installeren van een nieuw systeem om problemen op te lossen.
Eind september heeft de minister van Buitenlandse Zaken bepaalde preciseringen verstrekt
over de instructies en de archivering binnen zijn departement. Die preciseringen werden
in dit artikel verwerkt.
Tot slot heeft de voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie op 30 september
geantwoord dat zijn diensten beantwoorden aan de voorwaarden die het Rekenhof had
gesteld voor het beheer van de databank en dat hij akte nam van de aanbevelingen over de
ondersteuning door de Federale Accountant.
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3

Boeking en aanrekening van vastgestelde rechten met betrekking
tot niet-fiscale ontvangsten

Het gebrek aan een reglementair kader zorgt voor onzekerheid over de afbakening en de concrete inhoud van de rollen en de verantwoordelijkheden van de actoren in de niet-fiscale ontvangstencyclus. Er blijft onduidelijkheid over de onverenigbaarheden van sommige rollen en de
huidige functiescheiding is vaak afgestemd op de interne organisatie en het financiële belang
van de opbrengsten.
Ook de departementen van de derde roll-out van Fedcom zijn weinig vertrouwd met de notie
van het vastgesteld recht in de boekhouding en met de procedures voor het aanmanen van
schuldenaars, voor de annulering en het in onbepaald uitstel boeken van rechten en voor de
overdracht van rechten naar de Administratie der Domeinen. Ze gebruiken te veel eigen toepassingen buiten SAP.
De beheersrekeningen van de rekenplichtigen vertonen gebreken omdat de technische toepassing van SAP niet voldoet en de rekeningen niet de juiste toestand van de vastgestelde rechten
weergeven.
3.1
Context en belang van het onderzoek
Het Rekenhof heeft in 2011 een audit opgestart over de boeking en aanrekening van vastgestelde rechten inzake niet-fiscale ontvangsten van de departementen van het algemeen bestuur. Het had immers vastgesteld dat de rechten ten voordele van de Staat niet altijd tijdig,
volledig en correct in de algemene rekening werden opgenomen en door een rekenplichtige
werden beheerd, en dat de noodzakelijke functiescheidingen niet steeds waren ingebouwd.
Het onderzoek werd gefaseerd uitgevoerd over de jaren 2011, 2012 en 2013.
Over de eerste twee fasen, meer bepaald het onderzoek van de openstaande post- en bankrekeningen die de overheidsdiensten voor hun financiële verrichtingen gebruiken en het
onderzoek naar de correctheid en de volledigheid van de boeking van vastgestelde rechten
met betrekking tot de niet-fiscale ontvangsten in de departementen die in 2011 al met Fedcom werkten, rapporteerde het Rekenhof in zijn vorige Boek 205.
In de derde en laatste fase werd de beschikbare en in voorbereiding zijnde reglementering
onderzocht, de rol van de actoren (de ordonnateur, de boekhouder vastgesteld recht en de
rekenplichtige)206 en de boekhoudkundige implicatie van de overdracht aan de Administratie der Domeinen van schuldvorderingen die de rekenplichtige niet kan innen. Ook werd
nagegaan in welke mate de bevindingen die bij de FOD’s en POD’s van de pilootfase en van
roll-out 1 en roll-out 2 in 2012 werden vastgesteld, ook gelden voor de departementen van
roll-out 3207.

205 Rekenhof, 169 e Boek, Volume I, p. 353-364. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
206 De taken en verantwoordelijkheden van de actoren werden afgetoetst met het voorontwerp van koninklijk besluit
tot regeling van het statuut van de aan de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen rekenplichtigen en het
voorontwerp van koninklijk besluit betreffende de regels op het vlak van de organisatie van de boekhoudkundige
en de begrotingsverrichtingen, de definiëring van de betrokken actoren en de noodzakelijke functiescheiding in dit
kader.
207 Het betreft de FOD Justitie, de FOD Binnenlandse Zaken, de POD Wetenschapsbeleid en de Federale Politie. Het
onderzoek werd niet uitgevoerd bij Defensie.
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De resultaten steunen op een analyse van de Fedcomdocumenten over de ontvangstencyclus en op de antwoorden van de departementen van roll-out 3 en van de dienst Federale
Accountant op een gerichte en gestructureerde vragenlijst. Vervolgens werden enkele ordonnateurs, boekhouders vastgesteld recht en rekenplichtigen van de FOD Binnenlandse
Zaken en van de Federale Politie ondervraagd. Tot slot werden in meer dan de helft van de
departementen telkens twee rekenplichtige beheren doorgelicht op het vlak van de rechtmatigheid van de niet-fiscale ontvangsten.
Het Rekenhof heeft op die manier de belangrijkste facetten van de cyclus van de niet-fiscale
ontvangsten doorgelicht. Zijn vaststellingen en aanbevelingen moeten kunnen bijdragen
tot een betere organisatie en beheer van de ontvangstencyclus, en de dienst Federale Accountant helpen problemen met SAP weg te werken en het hem mogelijk maken de departementen en actoren beter te begeleiden.
Een synthese van dit verslag werd bezorgd aan de toezichthoudende ministers.
3.2
Onderzoeksresultaten en aanbevelingen
De derde fase bevestigt in grote mate de vaststellingen uit de tweede fase. Het Rekenhof
wijst op problemen met de procedure van het aanmanen van debiteuren via SAP, met het in
onbepaald uitstel boeken van rechten en met de overdracht van niet ingevorderde rechten
naar de Administratie der Domeinen. Het onderzoek toont de moeilijkheid aan om binnen
het beschikbare en in voorbereiding zijnde reglementaire kader de rollen, taken en wettelijke functies van de actoren af te bakenen.
Het Rekenhof formuleert daarom een aantal bijkomende vaststellingen en aanbevelingen.
3.2.1

De notie vastgesteld recht is onvoldoende gekend en de mogelijkheden van
SAP voor het debiteurenbeheer worden niet optimaal benut.
Ook de departementen van roll-out 3 zijn zich niet voldoende bewust van het belang van de
notie van het vastgesteld recht en de impact ervan op de boekhouding.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat heel wat vastgestelde rechten pas in een rekening van
een rekenplichtige en in SAP worden opgenomen op het ogenblik van de inning. Opbrengsten worden ook globaal in SAP ingeboekt nadat er zekerheid bestaat over de effectieve
inning. Die wordt opgevolgd vanuit parallelle systemen. Het aantal openstaande debiteuren wordt op die manier onderschat. Rechten worden niet steeds geboekt op basis van een
administratief document tot vaststelling van het recht, dat vooraf door een ordonnateur
wordt opgesteld, gedateerd en ondertekend en waaruit blijkt dat de vier voorwaarden van
artikel 8 van de wet van 22 mei 2003 zijn vervuld. Niet alle vastgestelde rechten worden
trouwens systematisch aan de rekenplichtige of de boekhouder vastgesteld recht meegedeeld, wat het risico inhoudt dat sommige rechten nooit worden ingevorderd.
SAP organiseert de ontvangstencyclus als een niet-geïntegreerde cyclus. Er zijn geen specifieke datumvelden voor de autorisaties en geen elektronische opvolging van de flow van
schuldvorderingen. Dit zet de departementen ertoe aan buiten de boekhouding of via een
parallelle toepassing aan bijkomende monitoring te doen.
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Aanbevelingen
In de documentatie over de ontvangstencyclus en in de opleidingen moet meer de nadruk
worden gelegd op het belang van een tijdige en correcte vaststelling van het recht en op het
feit dat de vaststelling ervan een administratieve handeling is met boekhoudkundige gevolgen voor meerdere actoren. De rol van de ordonnateur, de boekhouder vastgesteld recht en
de rekenplichtige moeten in de verschillende fasen worden verduidelijkt.
De departementen moeten het gebruik van contante rechten zoveel mogelijk vermijden.
Ze moeten bij voorkeur een dienst aanwijzen die regelmatig steekproefsgewijze controles
uitvoert op basis van de risico’s die zijn verbonden aan de diverse ontvangstencategorieën.
Het Rekenhof herinnert aan zijn aanbeveling om in een omzendbrief de vaststelling, de
invordering, de inning en de boeking van rechten te preciseren, om uitgaande schuldvorderingen in SAP accuraat boekhoudkundig te kunnen verwerken208.
De verantwoordelijke actoren zouden alle fasen van het financiële beheer, vanaf de aanvraag van de prestatie tot de betaling of de eventuele annulering van het recht elektronisch
moeten kunnen opvolgen.
De departementen moeten maximaal gebruik maken van de mogelijkheden van SAP voor
de ontvangstencyclus en parallelle toepassingen buiten Fedcom zo veel mogelijk vermijden.
Ze moeten het beheer van hun ontvangsten optimaliseren en de ontvangstencyclus meer
gestructureerd en geformaliseerd organiseren.
3.2.2

De verantwoordelijkheden van de actoren zijn onvoldoende gedefinieerd en
de rollen en de functiescheidingen moeten beter worden opgevolgd.
De manier waarop de ordonnateur, de boekhouder vastgesteld recht en de rekenplichtige
hun taak moeten uitoefenen, is niet altijd duidelijk in normatieve teksten beschreven. De
belangrijkste teksten daarover zijn trouwens nog steeds niet definitief goedgekeurd. Het
voorontwerp van besluit over de actoren en de functiescheiding omschrijft de taak en de
verantwoordelijkheden van de ordonnateur en deels ook die van de rekenplichtige, maar in
dat besluit is geen sprake van de boekhouder vastgesteld recht. Zijn takenpakket wordt er
ondergebracht bij de ordonnateur. De typische Fedcomrol van de boekhouder vastgesteld
recht wordt enkel toegelicht in de rollenmatrix en in de eraan gekoppelde risicoanalyse.
Niet alle departementen hebben al schriftelijke instructies over het ontvangstenproces en
over de rol en de verantwoordelijkheden van de actoren uitgewerkt. Vaak wordt de kennis
mondeling doorgegeven. Dat kan ertoe leiden dat niet iedereen de instructies op eenzelfde
manier toepast.
Het principe van de functiescheiding is evenmin in voldoende mate ingevoerd in de ontvangstencyclus en in de interne organisatie van de departementen. Het Rekenhof is bovendien van oordeel dat de rol van ordonnateur en die van boekhouder vastgesteld recht niet
verenigbaar zouden mogen zijn, omdat beiden andere functies uitoefenen in de zin van
artikel 29 van de wet van 22 mei 2003 (beslissend versus registrerend).

208 Rekenhof, “Boeking en aanrekening van vastgestelde rechten met betrekking tot de niet-fiscale ontvangsten van
de Fedcomdepartementen”, 169 e Boek, Volume I, p. 360.
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De audit bracht ook naar voren dat de doorgevoerde functiescheiding vaak geënt is op de
interne organisatie (m.n. beschikbare personeelsformatie en de grootte van de diensten) en
in relatie staat tot het financiële belang van de opbrengsten.
Aanbevelingen
De dienst Federale Accountant en de minister van Begroting moeten werk maken van de definitieve goedkeuring en publicatie van de koninklijke besluiten over de actoren. Ze moeten
erop toezien dat de rol van de boekhouder vastgesteld recht volwaardig wordt uitgebouwd
en dat zijn taken en verantwoordelijkheden concreet worden omschreven en bekendgemaakt. De dienst Federale Accountant moet de andere documenten over de ontvangstencyclus afstemmen op de inhoud van de koninklijke besluiten en de documenten regelmatig
bijwerken en aanvullen met goede praktijken.
De departementen moeten de taken en verantwoordelijkheden van hun actoren in het
ontvangstenproces duidelijk vastleggen in interne schriftelijke procedures, zo nodig per
ontvangstencategorie. De internecontrolediensten moeten over de eenduidigheid van de
toepassing ervan waken. De actoren moeten in een schriftelijke akte worden aangesteld en
een opleiding krijgen die is afgestemd op hun opdracht.
Het Rekenhof beveelt de dienst Federale Accountant aan erop toe te zien dat de actoren
enkel toegang zouden hebben tot de transacties die tot hun rol behoren en dat de autorisaties regelmatig worden geëvalueerd en geactualiseerd. Die dienst moet ook zijn intentie
waarmaken om via een omzendbrief duidelijkheid te verschaffen over de rollen en de onverenigbaarheden, meer bepaald over de concrete inhoud van de begrippen en de verschillen
die bestaan tussen de rollen, de taken en de functies van de actoren. Op die manier kan de
informatie over de actoren in het ontvangstenproces, die nu verspreid zit over allerlei documenten met elk een eigen invalshoek, op een begrijpelijke manier worden samengebracht
en worden afgestemd.
3.2.3

De uitvoering van de aanmaningsprocedure en de overdracht van rechten
naar de Administratie der Domeinen noodzaken bijkomende opvolging.
De rekenplichtige beslist autonoom over de toepassing van de aanmaningsprocedure, op
basis van de beschikbare SAP-configuratie en interne richtlijnen. De dienst Federale Accountant kent de procedures van de departementen niet.
Er zijn geen richtlijnen die aangeven hoe vaak de rekenplichtige de aanmaningsprocedure
moet gebruiken vooraleer hij de vordering naar de Administratie der Domeinen doorstuurt.
De audit wijst uit dat die administratie niet altijd een ontvangstbewijs van het doorsturen
en het aanvaarden van het dossier afgeeft, ook al geeft dit document de rekenplichtige de
zekerheid dat hij het vastgestelde recht uit zijn boekhouding mag schrappen door een negatief vastgesteld recht te creëren. Bij gebrek aan een ontvangstbewijs worden alternatieve
oplossingen gezocht om het recht toch intern te kunnen annuleren.
De principes van het in onbepaald uitstel boeken van rechten en de manier waarop de verjaring en de annulatie van rechten boekhoudkundig moeten worden verwerkt, zijn weinig
bekend. Indien ze al worden toegepast, gebeurt dit niet op een consequente manier.
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Aanbevelingen
Het Rekenhof dringt erop aan dat al het mogelijke wordt gedaan opdat de schuldenaars hun
contractuele verplichtingen ten aanzien van de Staat nakomen. Van de invordering van een
recht kan enkel worden afgezien op basis van een gemotiveerde beslissing van de ordonnateur en door het oninvorderbare karakter ervan aan te tonen. De rekenplichtigen zouden
een ouderdomsbalans van hun vorderingen moeten bijhouden met het oog op een correct
beheer van de openstaande rechten. Facturen waarvan de betalingsdatum dreigt te worden overschreden, moeten systematisch worden gescreend. De interne procedures moeten
worden aangevuld met uniforme regels over de verzending van herinneringsbrieven (automatisch te genereren via SAP) en het tijdstip waarop een dossier aan de Administratie der
Domeinen moet worden overgedragen.
De dienst Federale Accountant moet de departementen herinneren aan de mogelijkheden
die de wet van 22 mei 2003 biedt op het vlak van de annulatie van schuldvorderingen en
om de te volgen procedure vast te leggen wanneer de rekenplichtige alle nodige stappen tot
invordering heeft gedaan.
3.2.4
De kwaliteit van de beheersrekeningen van de rekenplichtigen is ondermaats.
SAP is nog niet in staat de beheersrekeningen van de rekenplichtigen correct te genereren.
Manuele aanpassingen blijven nodig om programmeerfouten en verkeerde toewijzingen
recht te zetten. De wijzigingen die aan de rechten worden aangebracht, worden ofwel niet
opgenomen of zijn niet steeds accuraat. Dat komt omdat de toepasselijke wettelijke regeling
niet altijd gekend is of correct wordt toegepast. Die situatie bemoeilijkt de tijdige indiening
van de beheersrekeningen bij het Rekenhof.
Het is niet duidelijk in welke mate de rekeningen van de rekenplichtigen op het vlak van
de volledigheid van de vastgestelde rechten aan een interne controle worden onderworpen.
Aanbevelingen
SAP moet in staat zijn de beheersrekeningen van de rekenplichtigen tijdig te genereren. De
dienst Federale Accountant moet een nieuwe versie van de betrokken transactie (ZBOE006)
ontwikkelen en de technische aanpassingen duiden en communiceren.
De beheersrekeningen moeten op volledige, correcte en controleerbare informatie kunnen
steunen, zodat manuele correcties niet nodig zijn. De rekeningen moeten de juiste toestand
van de geïnventariseerde vastgestelde rechten weergeven om de afstemming met de boekhoudkundige toestand mogelijk te maken.
Het Rekenhof wijst erop dat de interne controle niet mag worden beperkt tot het louter nagaan of de geïnde bedragen effectief werden opgenomen. Er moet ook op worden toegezien
dat de invordering en de inning van alle contante en vastgestelde rechten werden behartigd
conform de wettelijke en reglementaire vereisten.
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3.2.5
Nood aan meer sturing door de dienst Federale Accountant
De departementen vragen meer instructies over de werking van SAP en de manier waarop
de algemene boekhouding met betrekking tot de ontvangstencyclus moet worden gevoerd.
Transacties en functionaliteiten worden te laat of onvoldoende gecommuniceerd. De mogelijkheden van o.a. de Sales & Distribution-module en de ervaringen van andere departementen zijn weinig bekend. De rapporteringsmogelijkheden volstaan niet en de informatie
op het documentatieplatform Find it! is niet steeds in overeenstemming met de huidige
functionaliteiten van SAP.
Aanbevelingen
Op basis van een enquête bij de departementen over de aard en de specificaties van de
verschillende categorieën van niet-fiscale ontvangsten zouden de aandachtspunten kunnen worden vastgelegd en de voorwaarden gedefinieerd voor de vaststelling van het recht.
De Sales & Distribution-module voor het beheer van niet-fiscale ontvangsten moet ruimer
worden verspreid.
De dienst Federale Accountant moet in overleg met de betrokken diensten bijkomende
rapporten ontwikkelen. Hij moet de documentatie op Find it! gemakkelijker toegankelijk
maken en afstemmen met de huidige functionaliteiten en mogelijkheden van het boekhoudsysteem.
3.3
Antwoord van de minister van Begroting en van de administratie
De minister van Begroting antwoordt dat de dienst Federale Accountant zich ervan bewust
is dat de notie van het vastgesteld recht nog onvoldoende is gekend en dat de subsystemen
die ontvangsten registreren vaak niet zijn ontwikkeld met het oog op het voeren van een
boekhouding op basis van vastgestelde rechten. Die dienst zal de algemene regels voor de
definiëring van de verantwoordelijkheden van de actoren bepalen en erop toezien dat de
departementen ze verder uitwerken in interne instructies. Hij geeft ook aan dat de FOD
Budget en Beheerscontrole in het kader van de nieuwe consultancycontracten en de verlenging van het contract van de SAP-software een dienstencataloog zal opstellen om de
mogelijkheden van SAP optimaler te kunnen benutten.
De minister relativeert het belang van een volledige toepassing en uitbreiding van de Sales
& Distribution-module, enerzijds, omdat het niet evident is het dossierbeheer van de departementen er volledig in op te nemen, en, anderzijds, omdat de personeelsformatie van
de dienst Federale Accountant daarvoor te beperkt is. Wat tot slot de beheersrekening van
de rekenplichtige betreft, wijst de minister op het niet systematisch verwerken van de gegevens door de departementen en op de moeilijkheid om het rapport in SAP te combineren
met de budgettaire module. Hij geeft aan dat het een prioriteit van de Federale Accountant
is om de maandelijkse afsluiting sneller en systematischer op te volgen.
De commissaris-generaal van de Federale Politie en de voorzitter van de FOD Binnenlandse
Zaken verschaffen bijkomende uitleg bij de toepassing van de rappelprocedure. De commissaris-generaal wijst er nog op dat voor de berekening van verwijlintresten geen wettelijke
basis bestaat en dat de procedure van overdracht naar de Administratie der Domeinen van
rechten die niet kunnen worden ingevorderd beter zal worden toegepast.
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4

Boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten

Als gevolg van de toetreding van de FOD Financiën tot SAP-Fedcom heeft het Rekenhof zijn
methodiek voor de controle op de correcte boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten grondig herzien. In een eerste fase werden de processen van de inning van de directe
belastingen onderzocht.
Het Rekenhof stelde tijdens zijn controles weinig fouten vast. Het concludeert dat, hoewel de
boekhoudkundige verwerking van de directe belastingen deels een manueel proces is, met risico op foutieve overname van gegevens, de FOD Financiën het gehele proces beheerst.
4.1
Context
Het van kracht worden van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting
en van de comptabiliteit van de federale Staat en de stapsgewijze toetreding van de verschillende FOD’s en POD’s in SAP-Fedcom, heeft het Rekenhof genoodzaakt zijn methodiek voor de controle van de jaarrekeningen aan te passen.
De toetreding van de FOD Financiën tot SAP-Fedcom op 1 januari 2011 en het gegeven dat
het departement de fiscale ontvangsten invordert en int, heeft het Rekenhof ertoe aangezet
zijn methodiek voor de controle op de correcte boekhoudkundige verwerking van de fiscale
ontvangsten grondig te herzien.
De controledoelstelling bestaat erin een oordeel te kunnen geven over de betrouwbaarheid
van de boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten.
De controlemethodiek vertaalt zich vooral in een meer gefaseerde, systeemgerichte audit
aanpak, gespreid over een periode van drie jaar. Daarbij vormt de kwaliteit van de interne
controle van de boekhoudkundige processen een belangrijk aandachtspunt. De controle
beperkt zich bijgevolg niet tot een verificatie van de boekhoudkundige verrichtingen door
de stafdienst Budget en Beheerscontrole, maar omvat ook de diverse (meer voorbereidende)
werkzaamheden door de verschillende belastingadministraties, in het bijzonder de Algemene Administratie Inning en Invordering en de regionale en lokale belastingdiensten.
Het onderzoek beperkt zich dit jaar tot het analyseren en testen van het proces van boekhoudkundige verwerking van de directe belastingen in de jaarrekening 2012 en de hieraan
verbonden deelprocessen.
4.2
Interne audit en interne controle
De boekhouding binnen de ontvangkantoren is voor het grootste gedeelte geautomatiseerd
in de toepassing ICPC. Deze toepassing werd nog niet geauditeerd door de FOD Financiën.
De boekhouding van de ontvangkantoren wordt gecontroleerd door een cel Boekhoudkundige Controle, die afhangt van de gewestelijke directie, die wordt aangestuurd door de
Comptabiliteitsinspectie. Die laatste rapporteert in principe aan het hoofdbestuur in een
daarvoor speciaal ontworpen applicatie. Die applicatie voldoet echter niet meer aan de rapporteringsnoden, waardoor de resultaten van de controles er niet systematisch in worden
opgenomen. De administratie deelde mee dat de definiëring van de interne controle nog in
volle ontwikkeling is.
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Het Rekenhof stelde vast dat bestaande invoer- en consolidatieprocedures niet formeel en
schriftelijk werden vastgelegd. De kennisoverdracht gebeurt vooral on the job, aangevuld
met een basisopleiding via de Nationale School voor Fiscaliteit.
Terwijl voor de opvolging van de inning van de verschuldigde belastingen een reeks kritische procesindicatoren (KPI’s) werden ontwikkeld, werden geen specifieke KPI’s opgesteld
voor de boekhoudkundige verwerking. Wel wordt speciale aandacht gegeven aan het uitzuiveren van het wachtregister, dat bedragen bevat die niet onmiddellijk kunnen worden
toegewezen aan een ontvangstenartikel.
4.3
Controles op de ontvangkantoren
De ontvangkantoren directe belastingen werden door het Rekenhof geselecteerd aan de
hand van verschillende criteria, waaronder de grootte van het ontvangkantoor, de totale
ontvangsten, de geografische spreiding en de beoordeling van het risico.
Om een zo heterogeen mogelijke samenstelling van de kantoren te bereiken, werden er
interviews georganiseerd met de gewestelijke directies en met de Comptabiliteitsinspectie.
Tijdens de controles in de ontvangkantoren werd de algemene werking van de ontvangkantoren onderzocht met het oog op de beoordeling van de boekhoudkundige staten die
ze afleveren. Die vormen immers de basis voor de finale verwerking van de ontvangsten in
SAP–Fedcom.
Om een oordeel over de boekhoudkundige werkzaamheden van de kantoren te kunnen
vormen werden de volgende elementen onderzocht:
Tijdigheid van de verwerking van de ontvangsten
De kantoren moeten in principe dagelijks een dagafsluiting opmaken en daarnaast een
maandafsluiting op de eerste werkdag van de volgende maand. Voor de jaarafsluiting worden instructies gegeven op welke dag die plaatsheeft. Naast de tijdige verwerking van de
ontvangsten werd ook nagegaan of de ontvangkantoren de wachtregisters goed beheren.
De gecontroleerde kantoren volgen de dagafsluitingen goed op. Indien de afsluiting niet
kon worden gemaakt, werd dit zo vlug mogelijk rechtgezet. De maandafsluitingen werden
bijna altijd uitgevoerd op de eerste werkdag van de volgende maand. De jaarafsluiting werd
in elk gecontroleerd kantoor uitgevoerd op 3 januari 2013, dit was de dag die het hoofdbestuur had doorgegeven in zijn instructies.
De kantoren volgen ook de wachtregisters goed op en zuiveren ze tijdig uit. Voor alle oude
openstaande elementen kon een reden worden aangehaald waarom deze bedragen nog
geen bestemming hadden gekregen.
Juistheid van de te verwerken gegevens
Er werd nagegaan of de gegevens correct werden verwerkt, met speciale aandacht voor de
manueel in te brengen gegevens en de correcte overname van de gegevens uit de onderliggende stukken in de maandelijkse en jaarlijkse verzamelstaten. Die controles leverden geen
noemenswaardige problemen op.
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Volledigheid van de dag-, maand- en jaarafsluiting
Bij de verificatie van de opname van de gegevens op de uittreksels van de Bank van de Post
voor de maand- en jaarafsluiting in de verzamelstaten werden geen problemen vastgesteld.
4.4
Gewestelijke directies
De gewestelijke directies verzamelen de boekhoudkundige stukken van de ontvangkantoren en consolideren ze per district. Uit de controles van de betrouwbaarheid van die werkzaamheden kwamen geen significante problemen naar voren. Wel werd vastgesteld dat bij
de invulling van de verzamelstaten geen geautomatiseerde systeemcontroles worden uitgevoerd op het niveau van de vastgestelde rechten. Daardoor zullen fouten bij overname van
de gegevens niet worden gedetecteerd.
4.5
Centrale administratie
De centrale administratie stelt aan de hand van de verzamelstaten per district een globale
maandelijkse verzamelstaat op met de gegevens van de fiscale vastgestelde rechten en ontvangsten voor het hele land. Die consolidatie gebeurt correct. Alle aanpassingen op basis
van de ontvangen regularisaties konden worden aangesloten en gereconcilieerd. Wel wordt
opgemerkt dat de centrale administratie de wijzigingen die ze aanbrengt, wel aan de gewestelijke directies meedeelt, maar veelal zonder veel uitleg over de achterliggende reden
van de correcties.
4.6 Stafdienst Budget en Beheer
De stafdienst B&B van de FOD Financiën stelt de maandstaten op die de globale verzamelstaten vertalen naar boekhoudkundige en budgettaire rekeningen en de boeking van de
ontvangsten in SAP–Fedcom.
Het Rekenhof controleerde de juistheid en volledigheid van de maandstaten. Het ging na of
de overgenomen gegevens overeenstemden met de onderliggende stukken en of de formules in Excel correct werden toegepast. Er werden geen significante problemen vastgesteld.
Het Rekenhof wijst wel op het risico van het verkeerd gebruik van de formules in de staten
waardoor de totalen foutief kunnen zijn.
4.7

Boekhoudkundige verwerking in Fedcom

4.7.1
Werkzaamheden op maandbasis
Voordat de boekingen worden doorgevoerd, wordt een controleboeking gemaakt waarbij
wordt nagegaan of de totale ontvangsten en uitgaven van de maand in overeenstemming
zijn met de maandstaten. Daarna worden de gegevens uit de hierboven vermelde maandstaten overgenomen in Excelfiles die worden opgeladen in SAP-Fedcom. Het Rekenhof controleerde de opmaak van de controleboeking en de juistheid en de volledigheid van de
opgeladen files. Het stelde een aantal niet significante fouten vast die de stafdienst B&B
onmiddellijk heeft gecorrigeerd.
Voortaan zal de stafdienst, zoals voor 2012, zelf controleren of de verrichtingen op de rekeningen in SAP–Fedcom met de gegevens uit de maandstaten overeenstemmen. Die controle
gebeurde in het boekjaar 2012 enkel op het niveau van de boekhoudkundige rekeningen.
Vanaf het boekjaar 2013 zal ook de overeenstemming met de aanrekeningen op de budgettaire rekeningen worden gecontroleerd.
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4.7.2
Controles op jaareinde
Op het einde van het boekjaar controleert de stafdienst B&B, naast de maandelijkse reconciliatie van SAP met de maandstaten, ook nog de saldering van de tussenrekeningen, en
reconcilieert ze de rekeningen van de Bank van de Post met de confirmatie van de Bank
van de Post.
Het Rekenhof verifieerde deze controles en stelde op het niveau van de directe belastingen
geen problemen vast. Daarnaast heeft het de reconciliatie van de Bank van de Post verder
in detail nagekeken. Voor de gecontroleerde ontvangkantoren konden de saldi op de confirmatie worden aangesloten met die op het laatste rekeninguittreksel van het jaar 2012.
4.8 Conclusie en aanbevelingen
Het proces van de boekhoudkundige verwerking van de directe belastingen is een niet geïntegreerd proces, waarbij de basis van de betrouwbaarheid van de boekhoudkundige verwerking ligt bij de ontvangkantoren. De gecontroleerde kantoren werken zoals het hoort,
zodat kan worden aangenomen dat de verzamelstaten betrouwbaar zijn.
Op het niveau van de gewestelijke directies en de centrale administratie werden geen noemenswaardige problemen vastgesteld. Wel wordt opgemerkt dat de centrale administratie
de wijzigingen die ze aanbrengt, wel aan de gewestelijke directies meedeelt, echter zonder
veel uitleg over de achterliggende reden van de correctie.
Het Rekenhof concludeert dat, hoewel de boekhoudkundige verwerking van de directe belastingen een deels manueel proces is, met risico op foutieve overname van gegevens, de
FOD het gehele proces beheerst.
Het beveelt aan dat de bestaande invoer- en consolidatieprocedures formeel en schriftelijk
worden vastgelegd.
Ook de rapporteringsprocedures voor de interne controle zouden moeten worden geformaliseerd en geüniformeerd. Daarbij zou de specifieke toepassing die de Comptabiliteitsinspectie gebruikt, moeten worden geactualiseerd of worden vervangen door een nieuwe
formele en uniforme toepassing.
Om te vermijden dat fouten worden ingevoerd in de verzamelstaten, is het aangewezen
dat op termijn de consolidatie van de gegevens, die momenteel gebeurt via rekenbladen,
geautomatiseerd zou verlopen via een proces dat in de boekhoudtoepassing is geïntegreerd.
Daarnaast zouden performantie-indicatoren kunnen worden ingevoerd voor de boekhouding, onder meer bij de gewestelijke en centrale directies, zodat de boekhoudinformatie
beter kan worden opgevolgd en de correcte en tijdige overzending ervan kan worden nagegaan.
Als de centrale administratie gegevens die een gewestelijke directie heeft doorgestuurd,
corrigeert, zou ze die gewestelijke directie systematisch moeten inlichten over de reden
van die correcties.
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5

Voorbereiding van de diensten van algemeen bestuur op de inventarisatie, de waardering en de opname van hun vaste activa in het
boekhoudsysteem

In het kader van de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003 moeten de diensten van algemeen bestuur hun vaste activa inventariseren. Hoewel de vijf pilootdepartementen wettelijk
gezien op 31 december 2013 klaar moeten zijn met de volledige inventarisatie van hun vaste
activa, zijn er nog geen specifiek uitgewerkte waarderingsregels beschikbaar. Het bestaande
reglementaire kader is te algemeen en laat ruimte voor interpretatie.
De audit toont aan dat er onduidelijkheid bestaat over de definiëring van een vast activum, dat
de verschillende departementen uiteenlopende waarderingsprincipes hanteren en dat zij worden geconfronteerd met praktische moeilijkheden om de nodige historische kosteninformatie
terug te vinden. Niet alle departementen zijn zich voldoende bewust van de immateriële vaste
activa die zij in hun inventaris moeten opnemen.
Omdat de huidige configuratie van SAP het nog niet mogelijk maakt het vast activabeheer
vanuit SAP uit te voeren, verwacht geen enkel departement dit in de nabije toekomst te kunnen
doen. De departementen verwachten meer praktische en technische begeleiding van de dienst
Federale Accountant op dat vlak.
5.1
Context en belang van het onderzoek
De overstap van de diensten van algemeen bestuur naar een algemene boekhouding is een
gefaseerd proces dat in 2009 begon met vijf pilootdepartementen209, gevolgd door de andere
departementen in de jaren 2010 tot en met 2012. De balansen die in de jaarrekeningen over
die jaren werden opgenomen, gaven geen volledig beeld van de materiële en immateriële
vaste activa van de departementen aangezien de verplichting om de volledige historische
inventaris op te nemen werd uitgesteld.
Artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat bepaalt dat de diensten ten minste eens per jaar de
nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen verrichten om op 31 december de inventaris op te maken van al hun bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook en van de daartoe bestemde eigen middelen. De wet bepaalt
eveneens dat de balans van de jaarrekening in overeenstemming moet worden gebracht
met de gegevens van de inventaris.
Met de programmawet van 23 december 2009210 werd een uitzondering aangebracht aan de
verplichting om jaarlijks een inventaris op te maken. De diensten moesten voortaan hun
vaste activa (de financiële vaste activa uitgezonderd) met alle nodige gegevens uiterlijk op
31 december 2012 in hun boekhoudsysteem opnemen en hun nieuw verkregen vaste activa
in het boekhoudsysteem waarderen vanaf de datum van hun intrede in Fedcom.

209 FOD Kanselarij van de Eerste Minister, FOD Budget en Beheerscontrole, FOD Personeel en Organisatie, FOD Informatie- en communicatietechnologie en FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
210 Artikel 24.
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Het uitstel voor de volledige inventarisatie werd met de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen211 verlengd tot een periode van vijf boekjaren na de datum van
inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 voor de betreffende dienst. Concreet gezien
houdt deze maatregel in dat de vijf pilootdepartementen een volledige inventaris van vaste
activa moeten opmaken tegen uiterlijk 31 december 2013 en dat de departementen van de
laatste roll-out hun volledige inventaris klaar moeten hebben tegen 31 december 2016. Die
overgangsperiode is in overeenstemming met internationale boekhoudstandaarden212 en
heeft als doel overheden in staat te stellen de nodige informatie te verzamelen over het bestaan en de waardering van de vaste activa. Diezelfde wet van 28 december 2011 draagt de
diensten ook op om samen met de jaarrekening een plan te publiceren met betrekking tot
de invoering van de waardering van de vaste activa.
De inventaris moet op basis van een gestandaardiseerd schema in het boekhoudsysteem
worden geregistreerd. In het rekeningenstelsel dat gevoegd is bij het koninklijk besluit van
10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan wordt in de klasse 2 (oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan een jaar) de algemene rekeningenstructuur voorgesteld die bestemd is voor het boeken van de vaste activa.
De audit van het Rekenhof stelt een stand van zaken op van de voorbereiding van de departementen op die volledige inventarisatie van de materiële en immateriële vaste activa
en geeft een beeld van de tekortkomingen en de moeilijkheden waarmee die administraties worden geconfronteerd om de volledige opname van hun vaste activa in het boekhoudsysteem uit te voeren volgens de kalender en de bepalingen opgenomen in de wet van
22 mei 2003.
Het Rekenhof heeft op 24 juli 2013 een ontwerpverslag naar de betrokken ministers en
de voorzitters van het directiecomité van de betrokken departementen gestuurd, met het
verzoek hun commentaar mee te delen. De antwoorden die voor de afsluiting van dit Boek
werden ontvangen213, worden in punt 5.3 kort toegelicht.
5.2

Onderzoeksresultaten en aanbevelingen

5.2.1
Definiëring van een vast activum en waardering van historische vaste activa
De Commissie voor de Openbare Comptabiliteit214 die de problematiek van de inventaris
technisch moet onderzoeken en waarderingsregels moet vastleggen, heeft haar werkzaamheden nog niet aangevat. Dit brengt praktische problemen mee voor de departementen
aangezien er in een aantal gevallen onvoldoende duidelijkheid bestaat over de criteria om
een goed al dan niet als vast actief op te nemen. Onder meer het koninklijk besluit van
10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan en de omzendbrief betreffende de
aanrekening van klein materieel en programmatuur maken het niet mogelijk een duidelijk

211 Artikel 4 van de wet van 28 december 2011 dat artikel 136 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat vervangt.
212 IPSAS 17 – Property, Plant and Equipment, paragraaf 95 (zie www.ifac.org).
213 Het Rekenhof ontving een antwoord van de departementen Kanselarij van de Eerste minister, Binnenlandse Zaken, Defensie, Financiën, Werkgelegenheid, Volksgezondheid en van de dienst Federale Accountant.
214 Opgericht door de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof.
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onderscheid te maken tussen vaste activa en kosten van het boekjaar, wat leidt tot verschillende beoordelingen naargelang de departementen.
De audit wijst uit dat het opzoeken van de historische aanschaffingswaarde van de activa
een arbeidsintensief proces is. De informatie zit immers vaak verspreid over verschillende
systemen en de bestaande gegevensbanken werden in het verleden opgebouwd voor andere
doelstellingen. Omdat de historische aanschaffingswaarde niet in alle gevallen kan worden
teruggevonden, gebruiken de diensten uiteenlopende waarderingsprincipes.
Vermits de pilootdepartementen op 31 december 2013 klaar moeten zijn met hun inventarisatiewerkzaamheden, is er dringend nood aan een verfijning van de definitie van het vast
actief en van de bijhorende waarderingsregels.
Aanbeveling
Het Rekenhof herhaalt zijn oproep215 om de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit
snel samen te roepen zodat de bijzondere waarderingsregels kunnen worden vastgelegd. In
afwachting moet de dienst Federale Accountant de praktische problemen met de toepassing van de omzendbrief betreffende de aanrekening van klein materiaal en programmatuur wegwerken.
5.2.2
Immateriële en zelf geproduceerde vaste activa
Zowel de identificatie als de waardering van immateriële en zelf geproduceerde vaste activa
worden door de diensten als een probleem ervaren. De waarderingsregels zijn onvoldoende
uitgewerkt en op technisch vlak is het terugvinden van de nodige kosteninformatie niet
eenvoudig. Dit geldt niet alleen voor de historische vaste activa maar ook voor de vaste
activa die werden verworven na de instap in Fedcom aangezien de analytische component
van die toepassing weinig is ontwikkeld.
Aanbeveling
Het Rekenhof beveelt aan dat duidelijke en praktische waarderingsregels worden opgesteld
voor zowel de immateriële als de zelf geproduceerde vaste activa, die door alle departementen op een gelijke wijze zouden moeten worden toegepast, en dat een oplossing wordt
uitgewerkt voor de problematiek van de onvolledige historische informatie. De invoering
van een adequate analytische boekhouding binnen Fedcom kan bijkomende mogelijkheden
bieden.
5.2.3
Gemeenschappelijke waarderingsprincipes en andere procedures
Niettegenstaande de algemene begeleiding van de dienst Federale Accountant en de inspanningen van de werkgroep Historiek vaste activa blijven er uiteenlopende waarderingsprincipes, werkmethodes en controleprocedures voor de vaste activa bestaan. Zowel voor
de interne controle als voor de kwaliteit van de geconsolideerde jaarrekening is meer overleg en samenwerking nodig.

215 Zie ook de vorige Boeken van het Rekenhof en het artikel Uitvoering van de federale comptabiliteitswet van
22 mei 2003 eerder in dit hoofdstuk 4.
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Het onderzoek heeft uitgewezen dat niet alle departementen al een inventarisplan hebben
opgesteld dat in bijlage aan de jaarrekening 2012 werd gepubliceerd, overeenkomstig artikel
136 van de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003.
Aanbeveling
Het strekt tot aanbeveling de waarderingsregels op te nemen in het wetgevend kader en de
richtlijnen van de dienst Federale Accountant in dat verband afdwingbaar te maken voor
alle departementen.
De dienst Federale Accountant en de werkgroep Historiek vaste activa moeten bijkomende
informatie verstrekken en de beslissingen van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit verspreiden zodra die beschikbaar zijn, samen met goede praktijken in dat verband.
Zo kunnen de departementen de gepaste waarderings- en controleprocedures opstellen en
gebruiken.
De dienst Federale Accountant moet er ook over waken dat een tijdige en kwalitatieve uitvoering van de inventarisatiewerkzaamheden mogelijk wordt. Dit kan via een monitoring
van de opmaak, de uitvoering en de bekendmaking van de inventarisatieplannen en mits
regelmatig overleg met de departementen met het oog op het identificeren, analyseren en
oplossen van problemen. Zo kan de betrouwbaarheid van de informatie over de inventarisatie van de vaste activa worden verhoogd en de kwaliteit van de geconsolideerde jaarrekening worden verbeterd.
5.2.4
Gebruik van SAP voor vast activabeheer
Niet alle mogelijkheden van het geïntegreerde informaticapakket SAP op het vlak van het
beheer van vaste activa worden aangewend. De toepassing wordt voorlopig enkel gebruikt
voor de boekhoudkundige verwerking van de inventaris. Sommige departementen geven
aan interesse te hebben om onder bepaalde voorwaarden het volledige activabeheer vanuit
SAP op te volgen, maar zij beheersen onvoldoende de functionaliteiten van het systeem
om de overgang effectief en efficiënt te kunnen maken. Het systeem moet ook bijkomend
worden geconfigureerd om dit beheer vanuit SAP in de praktijk mogelijk te maken. De
communicatie van de dienst Federale Accountant over het activabeheer vanuit SAP blijft
voorlopig beperkt tot de financieel-boekhoudkundige transacties.
Het Rekenhof heeft de ministers en hun administraties erop gewezen dat het gebruik van
afzonderlijke activabeheerssystemen die los staan van het SAP-systeem, het risico op onjuiste boekhoudkundige informatie verhoogt.
Aanbeveling
Het Rekenhof is van oordeel dat moet worden nagegaan hoe het activabeheer bij de departementen kan worden geconvergeerd met het SAP-systeem. De dienst Federale Accountant
moet daartoe overleg plegen met de activabeheerders van de departementen, die bijkomende behoeften hebben.
5.2.5
Kwaliteitscontrole door de dienst Federale Accountant
De historische inventarissen die door de dienst Federale Accountant in Fedcom worden
ingeladen, worden dan wel onderworpen aan een kwaliteitscontrole maar die controle
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 eperkt zich tot een technische controle van de opgeladen gegevens. De juistheid van de
b
opgeladen gegevens wordt onvoldoende opgevolgd.
Aanbeveling
De dienst Federale Accountant moet naast een puur technische controle van de inventarisbestanden die in SAP worden opgeladen ook een kwaliteitscontrole uitvoeren van de onderliggende gegevens, waarbij ook de nodige aandacht moet worden besteed aan de gegevens
die al in Fedcom zijn opgenomen.
5.3
Antwoorden van de departementen
Alle departementen geven in hun antwoord aan dat zij de vaststellingen en aanbevelingen
van het Rekenhof onderschrijven. Defensie verduidelijkt dat zijn activabeheer in SAP zich
beperkt tot het boekhoudkundige luik aangezien het departement al beschikt over een eigen geïntegreerd logistiek-budgettair beheerssysteem.
De dienst Federale Accountant wijst erop dat als gevolg van een herziening van de ESRnormen een aangepaste omzendbrief betreffende de aanrekening van klein materieel en
programmatuur vanaf 1 januari 2014 van toepassing zal zijn. Die dienst heeft ook samen
met de FOD Financiën en de FOD Mobiliteit een project opgestart om de analytische boekhouding performanter te maken, en samen met de Federale Politie een project gelanceerd
om de activa te scannen.
De dienst Federale Accountant benadrukt dat hij niet instaat voor de boekhouding van de
departementen en dat de controle op de kwaliteit van de inventarisatie dus volledig onder
de verantwoordelijkheid van de departementen valt. De dienst meent ook niet over voldoende geschoold en ervaren personeel te beschikken om de aanbevolen monitoring van
de inventarisopname te kunnen uitvoeren.

5

Hoofdstuk

Evolutie van de staatsschuld
en de overheidsschuld
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Tussen 31 december 2011 en 31 december 2012 steeg de brutostaatsschuld met 1,32 miljard euro.
Op het einde van het jaar bedroeg ze 365,17 miljard euro. De intrestlasten van de staatsschuld
in termen van vastgestelde rechten (gelopen intresten) bedroegen in 2012 12,86 miljard euro.
De geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen samen (375,4 miljard
euro), uitgedrukt in procent van het bruto binnenlands product (BBP), steeg in die periode met
twee procentpunt tot 99,8 % op 31 december 2012.

1

Context

De brutofinancieringsbehoefte van de Staat wordt hier gedefinieerd als alle uitgaven die
gefinancierd werden door leningen in 2012. Onder de evolutie van de staatsschuld wordt de
schommeling tussen 31 december 2011 en 31 december 2012 verstaan van de bedragen die in
de toestand van de staatsschuld zijn opgenomen.
Hoewel beide concepten met elkaar verbonden zijn, moeten ze afzonderlijk worden geanalyseerd omdat uiteenlopende factoren aan de basis kunnen liggen van de evolutie ervan.
Zo heeft de terugbetaling van een op vervaldag gekomen lening die gefinancierd wordt met
een nieuwe lening, een impact op de financieringsbehoefte maar niet op het bedrag van de
schuld. Dat laatste blijft immers stabiel aangezien er een nieuwe lening in de plaats komt
van de op vervaldag gekomen lening.
De overname van een schuld, daarentegen, doet het bedrag van de staatsschuld toenemen
maar heeft geen impact op de financieringsbehoefte. De overname van een schuld zou zich
pas kunnen laten voelen op het niveau van de financieringsbehoefte op het moment dat de
leningen in verband met die schuld worden terugbetaald.
Het begrotingstekort heeft dan weer een invloed op zowel de financieringsbehoefte als de
evolutie van de schuld.

2

Financieringsbehoeften en –middelen

2.1
Brutofinancieringsbehoeften
Zoals tabel 1 hierna toont, bedroeg de brutofinancieringsbehoefte van de Staat 40,54 miljard euro in 2012.
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Tabel 1 – F inancieringsbehoeften van de Staat voor 2012 (in miljard euro)
Financieringsbehoeften

40,54

Netto te financieren saldo

7,98

waarvan: begrotingssaldo op kasbasis

7,81

216

saldo schatkistverrichtingen

0,17

Terugbetaling van langetermijnleningen die in 2012 op vervaldag kwamen

217

Vervroegde terugkoop van effecten die vanaf 2013 op vervaldag komen

25,56
7,0

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

•
•
•

derdengeldenverrichtingen: dat zijn verrichtingen met fondsen die de Schatkist int voor
rekening van andere overheden, zoals de overdrachten naar de gemeenschappen en de
gewesten, de alternatieve financiering van de sociale zekerheid, de opcentiemen ten
voordele van de provincies en de gemeenten en de verrichtingen met de Europese Unie;
uitgifteverschillen: die vloeien voort uit het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van de uitgegeven leningen;
delgingsverschillen: dat zijn voornamelijk premies die de Schatkist betaalt bij de terugkoop van lineaire obligaties op de secundaire markt;
kasverrichtingen: die omvatten onder meer de schommeling van de kasgelden van de
verschillende rekenplichtigen met rekeningen bij bpost.

Het schema van de terugbetalingen kon in de loop van 2012 worden uitgevlakt door de
vervroegde terugkoop van effecten voor 7 miljard euro (exclusief terugkooppremies, die in
het netto te financieren saldo werden verrekend). Die effecten werden ofwel onmiddellijk
afgelost, ofwel bewaard in portefeuille.
2.2
Financieringsmiddelen
Om de brutofinancieringsbehoeften te lenigen, heeft de Staat voor 48,01 miljard euro aan
langetermijneffecten uitgegeven. Ongeveer 90 % daarvan waren lineaire obligaties (OLO’s).
Naast de uitgifte van schatkistbons voor het Zilverfonds ter herfinanciering van oude
schatkistbons die hun vervaldag hadden bereikt, heeft de Staat ook Euro Medium Term Notes (EMTN) en Duitse Schuldscheine218 uitgegeven om de investeerdersbasis te diversifiëren.
216 Dit bedrag werd mede beïnvloed door de Dexia-kapitalisatie (+2,915 miljard euro), de kapitaalinbreng in het Europees Stabiliteitsmechanisme (+1,1 miljard euro) en de versnelde KBC-terugbetalingen (-4,025 miljard euro) als
begrotingsverrichtingen op kasbasis en het positieve saldo van de OLO-uitgiftepremies (-2,8 miljard euro) als
schatkistverrichting.
217 Bedrag exclusief de effecten die op 31 december 2011 in portefeuille zaten, omdat de terugbetaling hiervan werd
gefinancierd in 2011.
218 Een Schuldschein is een leningsovereenkomst, geen effect, waarbij de ontlener zich ertoe verbindt de lener een
bepaalde som op een bepaalde datum terug te betalen tegen een bepaalde vergoeding en waarbij onder Duits
recht een boekhoudkundige regeling geldt die het de belegger mogelijk maakt deze schuldvordering te boeken
zonder regelmatige herwaardering van de waarde ervan (geen “marked to market”-waardering) en dus zonder de
volatiliteit die daarmee gepaard gaat.
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Tabel 2 – Financieringsmiddelen op lange termijn van de Staat voor 2012 (in miljard euro)
Lineaire obligaties (OLO’s)

42,95

Schatkistbons-Zilverfonds (ter herfinanciering van oude bons)

1,85

Euro Medium Term Notes (EMTN) / Duitse Schuldscheine

3,07

Staatsbons

0,14

Totaal langetermijneffecten

48,01

Bron: FOD Financiën
De verschillende uitgiftes van staatsbons hebben in 2012 0,14 miljard euro opgebracht. In
2011 hadden ze nog 6,03 miljard euro opgebracht, vooral een gevolg van de laatste succesvolle uitgifte in dat jaar. Het succes van die laatste uitgifte van staatsbons in 2011 was o.m. te
danken aan de coupon die werd aangeboden als gevolg van de OLO-intrestvoeten die op de
markten op dat ogenblik tijdelijk piekten219 en beduidend hoger waren dan die in 2012 (zie
de grafiek onder punt 4).
Tabel 3 – Variatie in de kortetermijnschuld
1. de verandering van het uitstaand bedrag aan schatkistcertificaten
(kortetermijnschuld in euro)

-3,39

2. de verandering van de andere kortetermijnschuld

-4,08

Totaal

-7,47

Bron: FOD Financiën
De financieringsbehoeften van de Staat lagen 7,47 miljard euro lager dan de uitgegeven
langetermijneffecten. Dit verschil maakte het mogelijk de uitstaande bedragen van de kortetermijnschuld en van de beheersverrichtingen aanzienlijk te verminderen, voornamelijk
in het kader van de verrichtingen op het einde van het jaar (zie punt 2.3).
De staatsschuld op korte termijn bestaat hoofdzakelijk uit schatkistcertificaten op drie, zes
en twaalf maanden. Deze schatkistcertificaten worden tweemaal per maand uitgegeven via
een aanbesteding. In 2012 heeft de Schatkist voor in totaal 71,4 miljard euro schatkistcertificaten aanbesteed. Dit was een gemiddelde van 3,0 miljard euro per aanbesteding.
2.3
Beheersverrichtingen
De beheersverrichtingen omvatten de beleggingen op de interbankenmarkt, de kredietverleningen aan overheidsbesturen zoals de RSZ en de aankopen van effecten die in portefeuille worden gehouden, onder meer in het kader van de eindejaarsverrichtingen. Het
principe van de eindejaarsverrichtingen bestaat erin tijdelijke kasoverschotten op het einde
van het jaar aan te wenden om eind december effecten aan te kopen, die in mindering kunnen worden gebracht van de geconsolideerde overheidsschuld, met de bedoeling die later
opnieuw te verkopen. Op die manier kunnen de tijdelijke kasoverschotten worden gebruikt
om de geconsolideerde overheidsschuld (zie punt 5) tijdelijk te laten dalen. De eindejaarsverrichtingen met ingekocht overheidspapier bedroegen eind 2012 680 miljoen euro, een

219 Op 25 november 2011 bedroeg de OLO-intrestvoet op 10 jaar 5,8 %.
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daling met 7.241 miljoen euro ten opzichte van eind 2011. De beheersverrichtingen namen
in 2012 met in totaal 7,4 miljard euro af ten opzichte van 2011.

3

Evolutie van de staatsschuld

De staatsschuld bedroeg 365.165,7 miljoen euro op 31 december 2012, wat neerkwam op een
stijging met 1.321,3 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2011.
Tabel 4 – E
 volutie van de staatsschuld in 2012 (in miljoen euro)
Netto te financieren saldo

+7.976,3

Afname van de beheersverrichtingen

-7.407,2

Gekapitaliseerde intresten

+785,6

Wisselverschillen

+0,5

Schuldovername

+0,0

Diversen

-2,4

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

-31,6
+1.321,3

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
De staatsschuld bestaat uit de door de Staat uitgegeven of overgenomen schuld
(364.815,2 miljoen euro) en de schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële
lasten (350,5 miljoen euro).
De schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten is de vroegere gedebudgetteerde schuld. Het gaat om leningen uitgegeven door openbare instellingen220, waarvoor de
Staat zich ertoe verbonden heeft de intresten en de terugbetalingen van het kapitaal op zich
te nemen. Deze schuld is in 2012 gedaald met 31,6 miljoen euro. Het gaat om leningen die in
2012 op vervaldag kwamen en die werden terugbetaald ten laste van begrotingskredieten.
Het Zilverfonds heeft de middelen die de regering had toegewezen, geïnvesteerd in speciaal
daarvoor gecreëerde schatkistbons van het nulcoupontype. Die worden door de Schatkist
uitgegeven op lange termijn. Ze genereren intrest die telkens wordt gekapitaliseerd en in
één keer zal worden uitbetaald op de eindvervaldag van de lening.
Alle schulden in vreemde munten werden in 2012 weggewerkt, waarbij een wisselverlies van
0,5 miljoen euro werd geboekt.

4

Intrestlasten van de staatsschuld

De intrestlasten van de staatsschuld in termen van vastgestelde rechten (de gelopen intresten), inclusief de intresten op de beleggingen van het Zilverfonds, bedroegen in

220 In 2012 ging het meer in het bijzonder om leningen van de Regie der Gebouwen, een reeks leningen van lokale
besturen voor openbare werken en volksgezondheid en leningen van de Nationale Delcrederedienst en van de
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.
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2012 12.857,5 miljoen euro, terwijl ze voor dat jaar initieel waren begroot op 13.371,6 miljoen
euro. Ten opzichte van 2011 stegen de intrestlasten met 774,5 miljoen euro, wat wordt verklaard door de sterke schuldtoename in 2011 (+22.269,2 miljoen euro) en de afname van de
ontvangsten uit intrestswaps in vergelijking met 2011 221. De invloed van die beide factoren
kon niet volledig worden gecompenseerd door de daling van de intrestvoeten in 2012.
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Op 31 december 2012 bedroeg de impliciete rente of de gewogen gemiddelde financiële
kost222 van de uitstaande instrumenten van de staatsschuld 3,52 %, d.i. een daling met
0,3 procentpunt ten opzichte van 31 december 2011.
Onderstaande grafiek geeft het verloop weer van de gemiddelde intrestvoeten op drie
maanden en op tien jaar voor de uitgegeven staatsschuldeffecten in 2011 en 2012.
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Bron: Nationale Bank van België, Statistisch Tijdschrift IV-2012
Bron: Nationale Bank van België, Statistisch Tijdschrift IV-2012
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financiële activa door de sector “overheid” worden aangehouden.
De sector “overheid” is onderverdeeld in vier subsectoren: de federale overheid, de
gemeenschappen en gewesten, de lokale overheden en de sociale zekerheid.
221 317,2 miljoen euro in 2012 tegenover 573,9 miljoen euro in 2011 in termen van223vastgestelde rechten. Dit verschil
Op 31 december 2012 bedroeg die schuld 375.389 miljoen euro , dat is 13.717 miljoen euro
wordt verklaard door de afwikkeling van een reeks voor de Schatkist batige intrestswaps in 2010-2011. Sommige
meer dan op 31 december 2011.
huidige intrestswaps hebben looptijden tot in 2043.
222 Bron: Agentschap van de Schuld. Het ging om de gewogen gemiddelde actuariële kostprijs van alle op 31 decemUitgedrukt
in procent
van het BBP,
ber 2012 uitstaande
schuldinstrumenten
in euro.is de geconsolideerde bruto-overheidsschuld met

2 procentpunt gestegen tot 99,8 % op 31 december 2012. Hiermee overschreed België de
verwachtingen van het stabiliteitsprogramma 2012-2015, waarin de schuldgraad voor 2012
224
werd geraamd op 99,4 % . Deze toename van de schuldratio in 2012 was voor
225
2,3 procentpunt toe te schrijven aan zogenaamde endogene factoren , d.w.z. het
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sector “overheid”, met uitzondering van de verplichtingen waarvan de corresponderende
financiële activa door de sector “overheid” worden aangehouden.
De sector “overheid” is onderverdeeld in vier subsectoren: de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten, de lokale overheden en de sociale zekerheid.
Op 31 december 2012 bedroeg die schuld 375.389 miljoen euro223, dat is 13.717 miljoen euro
meer dan op 31 december 2011.
Uitgedrukt in procent van het BBP, is de geconsolideerde bruto-overheidsschuld met 2 procentpunt gestegen tot 99,8 % op 31 december 2012. Hiermee overschreed België de verwachtingen van het stabiliteitsprogramma 2012-2015, waarin de schuldgraad voor 2012 werd geraamd op 99,4 %224. Deze toename van de schuldratio in 2012 was voor 2,3 procentpunt toe
te schrijven aan zogenaamde endogene factoren225, d.w.z. het overheidstekort226 en de economische conjunctuur, terwijl de zogenaamde exogene factoren, d.w.z. de factoren die een
invloed hebben op de overheidsschuld maar niet op het vorderingensaldo van de overheid,
de schuldgraad per saldo227 met 0,3 procentpunt deden dalen. Wat deze exogene factoren
betreft, ging het in 2012 vooral om:
•

•
•
•

•

de leningen met staatswaarborg aan Griekenland, Ierland en Portugal via de European
Financial Stability Facility (EFSF), die volgens de regels van Eurostat in de overheidsschuld van de aan de EFSF deelnemende landen moesten worden verrekend (+ 1,4 procentpunt);
de eerste kapitaalinbreng in het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) (+0,3 procentpunt);
de versnelde terugbetaling van de overheidssteun door KBC (-1,1 procentpunt);
de aanwending van de liquiditeitsoverschotten die aan het begin van het jaar beschikbaar waren als gevolg van de in december 2011 afgesloten bijzonder succesvolle uitgifte
van staatsbons (-0,4 procentpunt);
de uitgifte- en terugbetalingspremies in de schatkistverrichtingen (-0,6 procentpunt).

223 De geconsolideerde overheidsschuld voor 2012 werd ondertussen door het INR in zijn kennisgeving van 27 september 2013 in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten vastgesteld op 375.117 miljoen euro.
224 Stabiliteitsprogramma van België (2012-2015), p. 52.
225 De term “endogene factoren” wordt ook gebruikt in het artikel over de Uitvoering van de Europese verplichtingen
in het kader van het begrotingspact, zij het in een licht andere betekenis.
226 De kapitaalinbreng in Dexia, waarvan de impact op de schuldgraad op +0,8 procentpunt wordt becijferd, werd
aanvankelijk bij de exogene factoren gerekend, maar moest na een beslissing van Eurostat in het overheidstekort
worden opgenomen en dus als een endogene factor worden beschouwd.
227 Voor de precieze impact van de euro- en financiële crisis op de schuld wordt verwezen naar het artikel over de impact van de steunmaatregelen in het kader van de financiële crisis en om de financiële stabiliteit van de eurozone
te vrijwaren verderop in dit Boek.
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Tabel 5 – Geconsolideerde schuld in 2012 (in miljoen euro)
2010
Federale overheid

2011

2012

310.810

331.592

341.890

Gemeenschappen en gewesten

22.973

24.180

25.593

Lokale overheid

17.627

18.218

19.564

1.579

2.165

2.236

-12.730

-14.482

-13.894

340.257

361.672

375.389

95,6 %

97,8 %

99,8 %

Sociale Zekerheid
Intersectorale consolidatie
Totaal

228

229

Schuld in % van het BBP

Bron: Nationale Bank van België, Statistisch Tijdschrift II- 2013
Zoals blijkt uit onderstaande tabel 6, bedroeg de bijdrage van de staatsschuld, in de betekenis van de door de federale Schatkist uitgegeven of overgenomen schuld, aan de geconsolideerde overheidsschuld, in 2012 360.744,87 miljoen euro.
Tabel 6 – Bijdrage van de staatsschuld aan de geconsolideerde overheidsschuld in 2012 (in miljoen
euro)
Brutostaatsschuld
Schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten
Brutoschuld

365.165,7
- 350,5
364.815,2

Correctie voor de overgang van verdisconteerde waarde naar nominale waarde

+ 5.579,1

Aangekochte overheidseffecten in portefeuille

- 7.127,9

Kredietverleningen van de Schatkist aan entiteiten behorend tot de overheidssector

- 2.521,6

Bijdrage van de Schatkist aan de geconsolideerde overheidsschuld

360.744,8

Intrasectorale consolidatie (-) en andere verplichtingen van de federale overheid (+)

- 18.854,8

Geconsolideerde brutoschuld van de federale overheid

341.890,0

Bron: FOD Financiën
Deze bijdrage van de staatsschuld is hoger dan het bedrag van de geconsolideerde schuld
van de federale overheid (341.890 miljoen euro), omdat bij de berekening van deze bijdrage
een deel van de intrasectorale consolidatie binnen de subsector “federale overheid” niet in
rekening is gebracht230. De belangrijkste componenten van de intrasectorale consolidatie
die bij deze berekening buiten beschouwing werden gelaten, betroffen de beleggingen van

228 Deze intersectorale consolidatie stemt overeen met de financiële activa van de verschillende subsectoren waarvan
de tegenhanger bestaat uit een schuld van een andere subsector van de overheid.
229 Om het verband te kunnen weergeven tussen de geconsolideerde schuld en de brutostaatsschuld, worden in de
tabellen 5 en 6 de cijfers uit het meest recente statistisch tijdschrift (II-2013) van de Nationale Bank overgenomen.
230 De overgang van de schuld van de federale Schatkist naar de geconsolideerde schuld van de federale overheid
wordt uitgelegd in de statistische bijlagen van het Jaarverslag van de Nationale Bank van België over de economische en financiële ontwikkeling voor het jaar 2012 (Tabel 22 – Geconsolideerde brutoschuld van de overheid,
p. 274). Aangezien het cijfer van de geconsolideerde schuld voortdurend wordt aangepast, wijkt het cijfer opgenomen in tabel 6 van dit artikel (341.890,0 miljoen euro) licht af van dat opgenomen in tabel 22 van het Jaarverslag
waarnaar wordt verwezen (341.739,0 miljoen euro). De geconsolideerde schuld wordt opgemaakt volgens de methodologie van het Instituut voor Nationale Rekeningen, dat is ondergebracht bij de Nationale Bank van België, en
wordt vervolgens voorgelegd aan Eurostat (het statistisch bureau van de Europese Commissie).
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het Zilverfonds in schatkistbons (19.174 miljoen euro), alsook de belegde middelen van de
Deposito- en Consignatiekas (2.558 miljoen euro). Daarnaast zijn er nog andere verplichtingen van de federale overheid die niet zijn uitgegeven of overgenomen door de federale
Schatkist, maar wel de geconsolideerde schuld van de federale overheid doen toenemen.
Het betreft onder meer de toegerekende schuld ingevolge de Belgische participatie aan het
wederzijdse bijstandsmechanisme van de EFSF.
De intrasectorale consolidatie en deze andere verplichtingen verklaren waarom de geconsolideerde schuld van de federale overheid in 2012 (+10,3 miljard euro) veel sterker is gestegen
dan de staatsschuld (+ 1,3 miljard euro). Tegenover 2011 nam de intrasectorale consolidatie
binnen de subsector “federale overheid” immers af met ongeveer 5 miljard euro, terwijl de
‘andere verplichtingen van de federale overheid’ met ongeveer 4,5 miljard euro toenamen.

Hoofdstuk

Evolutie van het
personeelsbestand en van de
personeelsuitgaven van het
federaal openbaar ambt

6

Evolutie personeelsbestand en personeelsuitgaven federaal openbaar ambt / 185

Evolutie personeelsbestand en personeelsuitgaven federaal openbaar ambt

Uit Pdata, de statistische gegevensbank met informatie over de evolutie en de structuur van
het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt, blijkt dat het personeelsbestand blijft
dalen. Tussen juni 2006 en juni 2012 ging het om 6,5 %. Die daling geldt echter niet in dezelfde
verhouding voor alle federale overheidsdiensten. Ze is sterker bij het personeel van de niveaus C
en D en het contractueel personeel. De personeelsuitgaven ten laste van de algemene uitgavenbegroting stijgen lichtjes in 2012 ten opzichte van 2011 (1 %). Die stijging wordt voornamelijk verklaard door de indexering en de door het statuut gewaarborgde stijging van de weddeschalen.

1

Context

1.1
Ontwikkeling van de statistische instrumenten
De gegevensbank Pdata bij de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O)231 verstrekt statistische informatie over het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt.
Het Rekenhof was in zijn vorige boeken232 ingegaan op de gebreken van dat instrument en
op het ontbreken van koppelingen met de financiële gegevens. Het heeft niettemin onderstreept dat gaandeweg de precisie en de voorstelling van de gegevens waren verbeterd.
In 2010 hebben de FOD P&O en de FOD Budget en Beheerscontrole (FOD B&BC) een nieuw
instrument geïmplementeerd voor de monitoring van het personeel. Daarmee kunnen het
aantal VTE en de financiële kosten ervan worden opgevolgd233. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat dat nieuwe instrument niet dezelfde perimeter afdekt als Pdata en dat het wenselijk was de twee gegevensbanken te integreren. Het herinnert er daarbij aan dat er geen
duidelijke wettelijke definitie bestaat van wat het federaal openbaar ambt juist behelst. De
perimeter van Pdata is niet dezelfde als die uit de wet van 1993 en die uit de omzendbrieven
inzake monitoring234.
In 2012 werd de FOD P&O aangewezen als enige coördinator voor de monitoring in plaats
van de FOD B&BC. Dat zou moeten worden aangegrepen om de inventarisering van de
gegevens over zowel het personeelsbestand als de budgettaire kosten ervan te uniformeren en te coördineren. Die coördinatie moet gebeuren via richtlijnen die de FOD P&O zal

231 Opgericht op basis van koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 en van het koninklijk besluit van 4 oktober 2005 houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141.
232 Rekenhof, “Federaal openbaar ambt”, 167e Boek, Volume I, p. 564-596; 168e Boek, Volume I, p. 333-357, en 169 e
Boek, Volume I, p. 434-455. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
233 Op basis van de instructies in omzendbrief 602 van 14 april 2010 en volgende – Informatie in verband met de monitoring van het personeel en van de personeelskredieten.
234 Koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982, dat aan de basis van de oprichting van Pdata ligt, somt de instellingen op die binnen zijn toepassing vallen (besturen en andere diensten van de Staat, met inbegrip van de krijgsmacht, magistratuur en diensten die ressorteren onder de rechterlijke macht, Raad van State, ION onderworpen
aan het gezag, de controle of het toezicht van de Staat, diensten van de buitenlandse betrekkingen en erediensten). De wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken bakent van zijn kant het
federaal administratief openbaar ambt af zonder de perimeter van het koninklijk besluit nr. 141 af te dekken (ze
omvat niet alle ION’s, maar wel de OISZ die niet door dat besluit worden beoogd). De omzendbrieven nr. 602 en
602ter, in verband met de monitoring, beschouwen het personeel van het openbaar ambt als al het personeel dat
rechtstreeks of onrechtstreeks door de Staat wordt bezoldigd. Ze geven geen opsomming van de entiteiten, maar
rangschikken ze volgens hun boekhoudkundige afhankelijkheid van de begroting van het ministerieel departement en van de uitbetalingsinstelling van het personeel. De lijst die aldus tot stand is gekomen, blijft aan veranderingen onderhevig.
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 eedelen aan de actoren die zorgen voor de maandelijkse rapportering van de gegevens
m
vermeld in omzendbrief nr. 602quater van 20 juli 2012235.
1.2
Door het Rekenhof gebruikte gegevens
Zoals elk jaar analyseert het Rekenhof op basis van de perimeter van Pdata en haar verdelingscriteria de structuur en de evolutie van het personeelsbestand van het federaal personeel. Die gegevensbank is echter niet exhaustief. De FOD Justitie, de Federale Politie, de
FOD Buitenlandse Zaken en Defensie hebben aanvullende informatie verstrekt.
De gegevens hebben betrekking op het personeelsbestand in 2012 en de evolutie ervan ten
opzichte van 2011 en 2006, tenzij anders vermeld.

2

Evolutie van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt

De evolutie van het federaal openbaar ambt geeft belangrijke aandachtspunten weer: het
aantal personen in dienst en het percentage gepensioneerde personeelsleden dat vervangen
wordt, de verschuivingen tussen de verschillende niveaus, het aandeel contractuele personeelsleden, het belang van deeltijds werk, de aanwezigheid van vrouwen en de vergrijzing
van het personeelsbestand.
2.1
Federaal openbaar ambt
In 2012 telde het federaal openbaar ambt 145.298 fysieke personen tegenover 148.017 in
2011 en 155.468 in 2006, wat neerkomt op een daling met 10.170 personen (6,5 %) sinds 2006.
Tabel 1 – Spreiding van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt in 2006, 2011 en
2012 (in fysieke personen)
Federaal openbaar ambt

2006

2011

2012

Federaal administratief openbaar ambt (openbare diensten, ION,
OISZ en wetenschappelijke instellingen)

83.539

81.281

79.797

Militair personeel van Defensie (1)

41.515

36.642

35.935

Federale Politie (2)

13.292

13.756

13.514

Rechterlijke orde

11.609

11.245

11.083

Vertegenwoordigers van de erediensten en van de vrijzinnigheid (3)

3.318

3.141

3.088

Ter plaatse aangeworven contractuelen in de buitendiensten van
de FOD Buitenlandse Zaken (4)

1.513

1.326

1.293

611

556

521

71

70

67

Raad van State
Inspectie van Financiën
Totaal

155.468 148.017 145.298

(1) Die cijfers bevatten o.m. het militair personeel in het stelsel van vrijwillige opschorting van prestaties (3.860 personen op 1 januari 2012 volgens het Jaarverslag 2011 van de algemene directie Human
Resources van Defensie). Dat stelsel, dat werd ingevoerd door de wet van 22 december 2008 voor
een beperkte periode, stelt een militair in staat om op vrijwillige basis in een administratieve

235 Omzendbrief nr. 602quater van 22 juli 2012 tot wijziging van omzendbrief 602 van 14 april 2010 die informatie
bevat over de monitoring van het personeel en de personeelskredieten.
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toestand te worden geplaatst die wordt gelijkgesteld met verlof met behoud van een deel van de
wedde tot bij de pensionering.
(2) Cijfers van de Federale Politie voor juni (de aspiranten en het personeel buiten begroting zijn niet
in aanmerking genomen)
(3) Cijfers van de FOD Justitie op 1 januari 2007, 2012 en 2013
(4) Cijfers van de FOD Buitenlandse Zaken op 1 november 2006, 31 december 2011 en 31 december 2012

Bron: Pdata op 30 juni en administraties
2.2
Federaal administratief openbaar ambt
2.2.1
Samenstelling
Het personeelsbestand omvat alle personeelsleden die op grond van een statuut of een arbeidsovereenkomst een juridische band bewaren met hun werkgever, ongeacht of ze al dan
niet worden bezoldigd. Het omvat dus ook de personeelsleden die niet-actief, in disponibiliteit, in verlof of in opdracht zijn.
Van de 79.797 fysieke personen die het federaal administratief openbaar ambt op
30 juni 2012 telt, is 73,3 % personeel van de FOD’s en POD’s. De resterende 26,7 % zijn gespreid over de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ, 17,3 %), de instellingen
van openbaar nut (ION, 5,4 %) en de wetenschappelijke instellingen (4 %). De onderstaande
tabel geeft de evolutie van die verdeling weer.
Tabel 2 – Evolutie 2006-2012 van de spreiding van het personeelsbestand over de componenten van
het federaal administratief openbaar ambt (in fysieke personen en percentage)
2006

2011

2012

aantal

aantal

aantal

Evolutie 2006-2012
aantal

%

FOD’s en POD’s en burgerlijk
personeel van Defensie

61.190

59.557

58.521

-2.669

-4,36

OISZ

14.568

14.118

13.800

-768

-5,27

ION’s

4.551

4.405

4.319

-232

-5,10

Wetenschappelijke instellingen

3.230

3.201

3.157

-73

-2,26

83.539

81.281

79.797

- 3.742

-4,48

Totaal

Bron: Pdata (voor 2006, gegevens van april 2013)
2.2.2
Gemiddelde activiteitspercentage
Pdata berekent het gemiddelde activiteitspercentage per personeelslid, uitgedrukt in voltijdse equivalenten op basis van de activiteitspercentage van elk van de personeelsleden
gedurende de periode van 1 januari tot 30 juni 2012. Het gemiddelde activiteitspercentage
wordt voornamelijk beïnvloed door de verminderde activiteit als gevolg van verminderde
prestaties, de vrijwillige vierdagenweek, de gedeeltelijke of volledige loopbaanonderbreking alsook de halftijdse vervroegde uittreding.
Tijdens die periode werkten 62 % van de leden van het federaal administratief openbaar
ambt voltijds (49.569 personen), werkten 26.076 personen (32,7 %) deeltijds (19.914,95 voltijdse equivalenten) en 4.152 personen waren non-actief (5,2 %).
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Het gemiddelde activiteitspercentage is ongeveer 87 % en is stabiel gebleven ten opzichte
van 2006.
2.2.3
Spreiding per niveau en per statuut
Via de spreiding per niveau kan de kwalificatiegraad worden gemeten op basis van de vereiste opleidings- en competentieniveaus.
De staf- en managementfuncties worden uitgeoefend in een tijdelijk mandaat van zes jaar.
Op 30 juni 2012 waren er in het federaal administratief openbaar ambt 173 managers met
een mandaat (tegenover 160 in 2011 en 151 in 2006).
Voor het overige worden vier functieniveaus onderscheiden:
•
•
•
•

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

Tabel 3 vermeldt de gegevens van het personeelsbestand in 2006, 2011 en 2012 per niveau
en per statuut.
2.2.4

Algemeen beleid van personeelsvermindering

Evolutie van het personeelsbestand per administratie
De laatste regeringen voerden een beleid om het personeel bij het federaal administratief
openbaar ambt te verminderen door de gepensioneerde personeelsleden selectief te vervangen.
Tussen 2006 en 2012 is het personeelsbestand van het federaal administratief openbaar
ambt (in fysieke personen) met 4,48 % verminderd (-3.742 personen).
De meest opmerkelijke dalingen van het aantal fysieke personen worden vastgesteld bij:
•
•
•
•
•
•
•

de FOD Financiën: -4.239
het burgerlijk personeel van Defensie: -591
de Regie der Gebouwen: -462
de FOD Economie: -425
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: -341
de FOD Volksgezondheid: -230
de Rijksdienst voor Pensioenen: -218

Bij drie diensten is het personeelsbestand gegroeid, namelijk de FOD Justitie (+1.906 fysieke personen), de FOD Binnenlandse Zaken (+709) en de FOD Mobiliteit en Vervoer (+219).
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Evolutie van het statutair en contractueel personeel per niveau
Tabel 3 – Personeelsbestand 2006-2011-2012 van het federaal administratief openbaar ambt per
niveau (in aantal fysieke personen)
Niveau

Statutairen

Contractuelen

2006

2011

2012

2006

2011

A

14.027

15.800

16.161

3.103

2.863

B

13.053

13.954

13.899

1.915

C

18.795

25.031

25.355

D

16.715

7.309

Totaal

62.590

62.094

Totaal

2012

2006

2011

2012

2.585

17.130

18.663

18.746

2.005

1.842

14.968

15.959

15.741

5.836

5.670

5.503

24.631

30.701

30.858

6.356

10.095

8.649

8.096

26.810

15.958

14.452

61.771

20.949

19.187

18.026

83.539

81.281

79.797

Bron: Pdata
De vermindering van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt is ten opzichte
van 2006 minder uitgesproken bij de statutaire betrekkingen (-819 fysieke personen) dan
bij de contractuele (-2.923 fysieke personen). Ze ging bovendien gepaard met een verandering in het relatieve belang van de niveaus bij het statutaire personeel. Op zes jaar tijd is
het aantal betrekkingen van de niveaus C en D gedaald (-3.799) terwijl de niveaus A en B
toenemen (+2.980).
In 2012 is het personeelsbestand van het federaal administratief openbaar ambt met
1.484 fysieke personen gedaald ten opzichte van 2011 (-1,9 %). Het bestaat voor 22,59 % uit
contractuelen (tegenover 24 % in 2011 en 25,07 % in 2006). De progressieve vermindering
van het aandeel van de contractuelen in het totale personeelsbestand weerspiegelt de wil
van de regering om voorrang te geven aan statutaire betrekkingen en om de aanwezige
contractuelen gemakkelijker toegang tot dergelijke betrekkingen te geven236.
De verschillende niveaus zijn ten opzichte van 2011 als volgt geëvolueerd:
•
•

•
•

Niveau A: het totale personeelsbestand stijgt (+83 fysieke personen). Het statutaire personeel stijgt (+361), het contractuele vermindert (-278).
Niveau B: het totale personeelsbestand vermindert (-218). Bij de statutairen gaat het om
een lichte daling (-55, d.i. -0,4 %), maar bij de contractuelen is ze meer uitgesproken
(-163, d.i. 8,1 %).
Niveau C: het totale personeelsbestand neemt lichtjes toe (+157, d.i. +0,5 %). Het statutaire personeel neemt toe (+324), het contractuele vermindert (-167).
Niveau D: het personeelsbestand van niveau D blijft dalen (-1.506, d.i. -9,4 %), zowel
voor de statutairen (-953) als voor de contractuelen (-553). Die daling bedroeg al 9,2 %
tussen 2010 en 2011.

2.2.5
Verdeling volgens geslacht
Het aantal vrouwen in het federaal administratief openbaar ambt stijgt lichtjes, met 52,72 %
van het personeelsbestand op 30 juni 2012 (52,64 % in 2011 en 51,36 % in 2006). Vrouwen ver-

236 Parl. St. Kamer, 21 december 2011, DOC 53 1964/013, Beleidsnota van het openbaar ambt, p. 3.
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tegenwoordigen 42,54 % op niveau A (41,82 % in 2011 en 37,17 % in 2006). Op 30 juni 2012 en
2011 bekleedden ze 28 van de 173 managersposten, d.i. 16,2 %. In 2006 waren dat er 24.
2.2.6
Leeftijdspiramide
Uit de leeftijdspiramide, die tegelijk de structuur per leeftijd en volgens geslacht aangeeft,
blijkt dat het federaal administratief openbaar ambt vergrijst en vervrouwelijkt.
Leeftijdspiramide van het federaal administratief openbaar ambt op 30 juni 2012

mannen

vrouwen

ouder dan 65 jaar

ctueel
24
444
1294
1671
1932
1966
1420
1467
1557
737

12512

61-65 jaar
56-60 jaar
51-55 jaar
46-50 jaar
41-45 jaar
36-40 jaar
31-35 jaar
26-30 jaar
jonger dan 26 jaar
8 000

mannen statutair

6 000

4 000

2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

jonger
ouder
26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65
dan 26
dan 65
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
349 1 550 2 549 3 326 4 247 4 720 6 512 6 749 2 202
7

mannen contractueel

419

812

860

719

761

694

590

433

201

25

vrouwen statutair

358

1942

2911

3271

4016

4466

6131

5457

1007

1

vrouwen contractueel

737

1557

1467

1420

1966

1932

1671

1294

444

24

Bron: Pdata op 30 juni 2012
Uit de vergelijking met de leeftijdspiramide van 2006 blijkt dat het federaal administratief
openbaar ambt verder vergrijst.
Waar de categorie personeelsleden van 30 jaar en jonger nagenoeg 10 % bedraagt van het
personeelsbestand sinds 2006, vertegenwoordigen de personeelsleden van 56 jaar en ouder
22,4 % in 2012 tegenover 15,75 % in 2006. De personen van die leeftijdscategorie kunnen
binnen de tien komende jaren hun pensioenrechten laten gelden.
De gemiddelde leeftijd waarop de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt met pensioen gaan, lag op 61 jaar en 8 maanden in 2012, tegenover 61 jaar en
3 maanden in 2006.
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3

Begrotingsgegevens

De personeelsuitgaven van het federaal administratief openbaar ambt zijn opgenomen in
de wet houdende de algemene uitgavenbegroting waarin ze per sectie van de begroting zijn
gerangschikt. De volgende tabel vermeldt die rangschikking voor 2011 en 2012.
In de tabel zijn het personeelsbestand en de personeelsuitgaven van de ION en de OISZ niet
opgenomen. De gegevens van de federale wetenschappelijke instellingen zijn geïntegreerd
in de FOD’s en POD’s (voornamelijk de POD Wetenschapsbeleid) waarvan ze specifieke
diensten zijn. De personeelsuitgaven worden berekend op basis van de vereffende kredieten.
De FOD’s en POD’s hebben tussen 2009 en 2012 geleidelijk het Fedcomboekhoudsysteem
ingevoerd. Voor het jaar waarin het departement naar dat systeem overstapte, werden de
personeelskredieten aangepast. Omdat de uitgaven in het nieuwe systeem worden uitgedrukt in vastgestelde rechten, werden de bezoldigingen van de maand december van het
lopende jaar aangerekend op de begroting van dat jaar en niet op dat van het volgende jaar.
In eenzelfde jaar werden met andere woorden dertien maanden bezoldigingen geboekt.
Om de uitgaven 2012 en 2011 te kunnen vergelijken, werden de kredieten voor die dertiende
maand afgetrokken van de voor de betrokken diensten vereffende bedragen.
Tabel 4 – Evolutie van de personeelsuitgaven (in euro) en van het personeelsbestand 2011-2012 (in
percentage)
Werkgevers

Personeelsbestand
2011

2012

Uitgaven

Evolutie
in %

2011

2012

Evolutie
in %

FOD Kanselarij van de
Eerste Minister

182

177

-2,7

9.159.449

9.335.249

+ 1,9

FOD Budget en Beheerscontrole (met inbegrip van de Inspectie
van Financiën)

227

222

-2,2

15.295.949

15.784.199

+ 3,2

FOD Personeel en
Organisatie

530

509

-4

18.834.512

19.159.316

+ 1,7

37

36

-2,7

2.662.606

2.728.773

+ 2,5

27.419

27.248

- 0,6

1.302.220.163

1.327.624.145

+2

5.858

5.931

+ 1,2

248.408.111

260.326.725

+4,8

FOD Buitenlandse
Zaken (1)

3.192(2)

3.130(3)

- 1,9

185.656.065

189.940.705

+ 2,3

Defensie

38.717

37.939(4)

- 2,2

1.802.886.000

1.808.694.012

+ 0,3

Politie

13.756

13.514

- 1,8

760.281.529

778.601.034

+ 2,4

FOD Financiën

28.231

27.461

- 2,7

1.342.510.101

1.342.605.632

0

FOD Informatie- en
Communicatietechnologie
FOD Justitie
FOD Binnenlandse Zaken (met inbegrip van
de Raad van State)
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Werkgevers

Personeelsbestand
2011

2012

Uitgaven

Evolutie
in %

2011

2012

Evolutie
in %

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg

1.408

1.410

+ 0,1

63.124.292

65.158.322

+3,2

FOD Sociale Zekerheid

1.210

1.168

- 3,5

57.426.904

58.046.881

+ 1,1

FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

1.659

1.642

-1

73.203.662

74.733.173

+ 2,1

FOD Economie, KMO,
Middenstand en
Energie

2.454

2.349

- 4,3

107.463.703

104.563.472

- 0,7

FOD Mobiliteit en
Vervoer

1.355

1.355

0

54.381.965

57.112.438

+5

186

191

+ 2,7

7.934.003

8.243.542

+ 3,9

3.013

2.897

- 3,8

82.407.351

82.333.766

- 0,1

129.494

127.179

-1,8

6.133.856.365 6.196.747.842

+1

POD Maatschappelijke
Integratie, Armoedebestrijding en Sociale
Economie
POD Wetenschapsbeleid (met inbegrip van
de wetenschappelijke
instellingen)
Totaal

(1) Het personeel van de diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking van de
FOD Buitenlandse Zaken bestond op 31 december 2011 en 31 december 2012 uit resp. 1.887 en
1.877 personeelsleden, d.i. meer dan 59 % van het totale personeelsbestand van het departement
(Activiteitenverslagen van de FOD Buitenlandse Zaken 2011, p. 10 en 2012, p. 7), terwijl ze nagenoeg 72 % van de totale personeelsuitgaven van het departement vertegenwoordigen (2011 en
2012).
(2) Toestand op 31 december 2011 waarin het personeel van het hoofdbestuur en het personeel van de
buitendiensten is geïntegreerd (Activiteitenverslag 2011 van de FOD Buitenlandse Zaken).
(3) Toestand op 31 december 2012 waarin het personeel van het hoofdbestuur en het personeel van de
buitendiensten is geïntegreerd (Activiteitenverslag 2012 van de FOD Buitenlandse Zaken).
(4) In die cijfers is o.m. het militair personeel verwerkt dat valt onder het stelsel van de vrijwillige
opschorting van prestaties (3.860 personen op 1 januari 2012 volgens het jaarverslag van de algemene directie Human Resources van Defensie). Dat stelsel werd ingevoerd door de wet van 22 december 2008 voor een beperkte periode en stelt een militair in staat om op vrijwillige basis in een
administratieve toestand te worden geplaatst die wordt gelijkgesteld met verlof met behoud van
een deel van de wedde tot bij de pensionering.

Bron: Fedcom, uitgaven aangerekend op de basisallocaties 11.00.03 en 11.00.04 (gezamenlijk voor het
personeel) en 11.00.13, 11.00.14 en 11.00.15 (specifiek voor het personeel van de diplomatieke en consulaire posten en posten voor samenwerking van de FOD Buitenlandse Zaken).
De vermindering van het personeelsbestand met 1,8 % ging niet gepaard met een daling van
de loonmassa. De stijging met 1 % van de personeelsuitgaven kan voornamelijk worden verklaard door de indexering en de door het statuut gewaarborgde stijging in de weddeschaal.

Hoofdstuk

Overheidspensioenen
2008-2012

7

Overheidspensioenen  2008-2012 / 195

De pensioenuitgaven van de overheidssector bedroegen in 2012 11,65 miljard euro, waarvan
10,26 miljard voor de rustpensioenen en 1,39 miljard voor de overlevingspensioenen.
Tussen 2008 en 2012 steeg het totaalbedrag voor de overheidspensioenen met 23,2 % (+2,19 miljard euro). Voor de rustpensioenen bedroeg de stijging 25,5 % (+ 2,08 miljard) en voor de overlevingspensioenen 8,6 % (+ 0,11 miljard euro).
Ten opzichte van 2011 stegen de pensioenuitgaven in 2012 met 5,7 %: 6,2 % voor de rustpensioenen en 2,0 % voor de overlevingspensioenen. De rustpensioenen vertegenwoordigden in
2012 88,1 % van de totale pensioenuitgaven.
Voor de federale overheidsdiensten beliepen de pensioenuitgaven in 2012, 4,44 miljard euro,
een stijging van 6,4 % in vergelijking met 2011.
De pensioenen van de gemeenschappen en gewesten, inclusief het onderwijs, omvatten met
6,21 miljard euro, 53,3 % van de totale pensioenuitgaven.
Op 1 juli 2012 waren er 466.571 lopende pensioenen (375.866 rustpensioenen en 90.705 overlevingspensioenen).
Op 1 juli 2012 lag het bruto maandbedrag voor 81,2 % van de rustpensioenen onder 3.000 euro
en voor 85,8 % van de overlevingspensioenen onder 2.000 euro. Ruim 94 % van de overlevingspensioenen werden toegekend aan een vrouwelijke titularis.

1

Context

De cijfers in dit artikel hebben betrekking op de rust- en overlevingspensioenen van de
overheidssector in de periode 2008 – 2012, voor zover deze pensioenen door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) administratief worden beheerd237. Ze zijn ontleend
aan de databank van deze instelling238.
Van sommige instellingen uit de publieke sector behoren de pensioenen van statutaire
ambtenaren239 niet tot de bevoegdheid van de PDOS. Dat is onder meer zo voor de Nationale
Bank, de NMBS240, de VRT en sommige provinciale of lokale besturen. Deze pensioenen
komen in dit artikel niet aan bod.

237 Dit beheer houdt in: vaststelling van het recht op pensioen en berekening van het pensioenbedrag aan 100 %.
Daarnaast ook de opvolging van de cumulatie met een beroepsactiviteit, een vervangingsinkomen of andere pensioenen die kan leiden tot vermindering of schorsing van het pensioen. Indexering en betaling van het pensioenbedrag  zijn toegewezen aan de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven – Pensioenen  (CDVU - Pensioenen). Voor een
gedetailleerde omschrijving van de bevoegdheden en opdrachten van de PDOS: Rekenhof, 167e Boek, Volume I, p.
601 e.v. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
238 PDOS, pensioenstatistieken (www.pdos.fgov.be).
239 Evenals de pensioenen van hun rechthebbenden (overlevingspensioenen, wezenpensioenen).
240 Sinds 1 januari 2007 zijn de pensioenen van de NMBS ten laste van de Staatskas. Deze pensioenen blijven echter
toegekend, beheerd en uitbetaald worden door de NMBS. De PDOS oefent een externe advies- en controlebevoegdheid uit.
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Tenzij anders aangegeven:
•
•
•
•
•
•
•
•

wordt onder rust- en overlevingspensioenen van de openbare sector begrepen de pensioenen voor zuivere en gemengde loopbanen241;
hebben de pensioenbedragen betrekking op bruto geïndexeerde jaarbedragen, inclusief
pensioenachterstallen, vakantiegeld en aanvullend vakantiegeld;
verwijzen cijfers over pensioenaantallen naar de toestand op 1 juli van het betreffende
kalenderjaar;
wordt het begrip autonome overheidsbedrijven gebruikt zoals bedoeld in de statistieken
van de PDOS;
wordt onder onderwijspensioenen begrepen de pensioenen van het officieel en vrij gesubsidieerd onderwijs en van het gemeenschapsonderwijs;
worden onderwijspensioenen geclassificeerd als pensioenen van de gemeenschappen;
staat RP voor rustpensioen en OP voor overlevingspensioen;
zijn de wezenpensioenen geïncorporeerd in de overlevingspensioenen.

241 Zuivere loopbanen spelen zich enkel af in de openbare sector, gemengde loopbanen in de openbare en private
sector (als werknemer en/of als zelfstandige).  

Pensioenuitgaven

Departementen

Franse Gemeenschap

33,0

2.590,1

324,4

Officieel gesubsidieerd onderwijs

Subtotaal

672,0

Gemeenschapsonderwijs

1.415,1

60,0

Instellingen van openbaar nut

Vrij gesubsidieerd onderwijs

118,5

2.905,0

Departementen

Vlaamse Gemeenschap en
Gewest

Subtotaal

176,0

Geïntegreerde politie

32,8

Erediensten

135,3

174,2

Instellingen van openbaar nut

Ex-Rijkswacht

765,8

Autonome overheidsbedrijven

815,0

138,7

Speciale korpsen

Leger

667,1

RP

Departementen

Federaal niveau

Bestuursniveau

33,0

216,4

935,0

177,6

896,3

Totaal

185,4

202,3

359,5

730,7

67,0

135,5

345,1

712,0

65,3

128,0

3.035,1

209,3

133,1

837,8

33,2

184,4

794,6

146,6

696,3

RP

4,0

37,0

35,8

195,1 2.785,2 2.759,8

77,4 1.492,5 1.509,4

35,2

58,7

7,0

16,9

776,8 3.681,8

9,4

67,0

220,8 1.035,8

0,2

42,2

169,2

38,9

229,2

OP

2008

33,3

227,5

966,5

186,7

928,3

Totaal

380,7

772,0

72,6

145,8

3.827,0

220,4

200,4

4,2

40,0

202,4 2.962,2

81,6 1.591,0

35,7

60,1

7,3

17,8

791,8

11,1

67,3

226,1 1.063,9

0,2

43,1

171,9

40,2

232,0

OP

2009

Tabel 1 – Jaaruitgaven van de pensioenen naar bestuursniveau in miljoen euro (2008 – 2012)

2

38,2

2.889,8

1.582,5

359,8

740,3

70,3

136,8

3.117,6

239,4

127,0

839,5

32,9

189,9

821,7

152,6

714,6

RP

4,3

206,0

83,7

35,5

60,7

7,6

18,6

789,2

12,7

65,5

225,1

0,2

42,9

173,0

40,5

229,2

OP

2010

42,5

3.095,8

1.666,1

395,3

801,1

77,9

155,4

3.906,9

252,1

192,6

1.064,7

33,1

232,8

994,7

193,1

943,9

Totaal

41,8

3.097,6

1.695,6

384,1

787,9

78,6

151,4

3.348,9

312,3

124,5

865,4

33,9

201,3

888,1

164,3

759,1

RP

4,4

216,6

88,7

36,6

63,3

8,1

19,9

828,2

36,1

65,2

230,1

0,3

44,1

177,6

41,9

232,8

OP

2011

46,3

3.314,2

1.784,4

420,7

851,2

86,6

171,2

4.177,0

348,4

189,6

1.095,6

34,1

245,4

1.065,7

206,2

991,9

Totaal

45,9

3.292,7

1.803,5

407,7

831,8

84,8

164,8

3.582,0

394,5

120,7

891,6

34,2

213,1

945,4

177,7

804,8

RP

4,6

226,2

93,6

37,5

65,7

8,8

20,6

860,6

63,0

64,3

232,7

0,2

44,5

180,4

42,3

233,1

OP

2012

50,5

3.518,9

1.897,1

445,2

897,5

93,6

185,4

4.442,6

457,4

185,0

1.124,4

34,4

257,6

1.125,8

220,0

1.038,0

Totaal
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686,8

Vrij gesubsidieerd onderwijs

0,1

7,6

4,8

4,6

17,6

Instellingen van openbaar nut

Gemeenschapsonderwijs

Officieel gesubsidieerd onderwijs

Vrij gesubsidieerd onderwijs

Subtotaal

12,6

64,7

Instellingen van openbaar nut

Subtotaal

17,3

Subtotaal

Gemeenten

203,4

6,8

Instellingen van openbaar nut

Vlaamse lokale besturen

10,5

Departementen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

52,1

Departementen

Waals Gewest

0,6

Departementen

Duitstalige Gemeenschap

1.880,3

555,2

Officieel gesubsidieerd onderwijs

Subtotaal

551,9

53,5

RP

Gemeenschapsonderwijs

Instellingen van openbaar nut

Bestuursniveau

727,2

588,7

597,7

59,1

Totaal

737,1

591,3

583,6

58,4

RP

58,6

1,6

0,5

1,0

12,9

3,1

9,8

1,6

0,4

0,7

0,4

-

0,1

262,1

18,8

7,3

11,5

77,6

15,6

61,9

19,2

5,0

5,5

7,9

0,1

0,7

216,3

19,0

7,3

11,7

72,6

14,4

58,1

19,4

5,0

5,3

8,4

0,1

0,7

129,4 2.009,7 2.006,2

40,4

33,5

45,9

5,6

OP

2008

780,4

625,4

631,1

64,0

Totaal

61,2

1,6

0,6

1,1

13,5

3,0

10,5

1,5

0,4

0,7

0,3

-

0,1

277,5

20,6

7,9

12,7

86,1

17,4

68,6

20,8

5,4

6,0

8,7

0,1

0,7

134,6 2.140,8

43,3

34,1

47,4

5,7

OP

2009

215,7

21,4

8,2

13,2

79,5

16,6

62,8

21,2

5,5

5,8

9,1

0,1

0,7

2.098,0

777,2

617,0

604,3

61,3

RP

59,4

1,7

0,6

1,1

13,8

3,0

10,8

1,4

0,4

0,7

0,3

-

0,1

137,8

45,0

34,1

48,6

5,9

OP

2010

838,4

655,9

639,2

66,2

RP

275,1

23,1

8,8

14,3

93,2

19,6

73,6

22,6

5,8

6,5

9,4

0,1

0,8

200,9

24,1

9,4

14,6

89,5

18,5

70,9

23,3

6,3

6,2

10,0

0,1

0,7

2.235,8 2.241,6

822,2

651,0

652,9

67,2

Totaal

44,3

1,9

0,7

1,2

14,3

2,9

11,4

1,5

0,4

0,7

0,3

-

0,1

145,2

47,6

35,6

51,3

6,3

OP

2011

245,2

25,9

10,1

15,8

103,8

21,5

82,3

24,9

6,7

6,9

10,4

0,1

0,8

2.386,8

886,0

691,5

690,5

72,5

Totaal

205,1

26,9

10,6

16,3

100,8

20,7

80,0

25,8

7,2

6,9

10,7

0,1

0,8

2.369,8

893,6

690,4

669,9

70,0

RP

40,2

1,9

0,8

1,2

15,0

3,0

11,9

1,6

0,5

0,7

0,3

-

0,1

150,0

50,2

36,3

52,6

6,3

OP

2012

245,3

28,8

11,3

17,5

115,7

23,8

92,0

27,4

7,7

7,6

11,1

0,1

0,9

2.519,8

943,8

726,7

722,5

76,3

Totaal

198

26,3

36,9

141,6

OCMW’s

Intercommunales

Subtotaal

25,9

3,0

3,0

19,9

175,9

43,0

30,9

102,0

155,2

41,5

28,7

85,0

220,9

2,7

0,042

0,8

-

0,047

0,7

26,0

3,1

3,0

20,0

54,1

0,4

7,1

4,1

42,4

87,7

2,8

16,3

9,2

OP

2010

3,5

0,042

0,5

2,9

181,2

44,5

31,7

105,0

275,0

6,0

48,1

50,8

170,2

505,8

16,3

73,5

140,8

Totaal

2,9

0,1

0,4

2,4

169,2

44,6

30,1

94,5

240,3

6,2

44,1

54,8

135,3

422,2

15,7

60,1

145,5

RP

0,8

-

0,1

0,7

24,1

3,1

3,0

18,1

55,1

0,4

7,7

4,4

42,6

73,8

3,1

16,7

9,7

OP

2011

3,6

0,1

0,5

3,1

193,3

47,7

33,1

112,6

295,4

6,6

51,8

59,2

177,8

496,0

18,7

76,8

155,3

Totaal

2,7

0,1

0,4

2,2

163,0

47,4

31,1

84,5

243,7

7,0

48,1

60,7

127,9

451,2

24,1

62,2

159,8

RP

0,6

-

0,1

0,5

18,0

3,0

3,1

12,0

42,8

0,4

7,9

4,7

29,7

72,0

4,5

17,2

10,1

OP

2012

3,3

0,1

0,5

2,7

181,0

50,4

34,2

96,4

286,5

7,5

56,0

65,4

157,7

523,2

28,6

79,5

169,9

Totaal

8.177,3 1.279,3 9.456,6 8.671,0 1.312,4 9.983,4 9.024,3 1.318,6 10.342,9 9.659,5 1.361,5 11.021,0 10.258,5 1.388,7 11.647,2

Bron: Rekenhof (op grond van PDOS-cijfers)

Totaal

Subtotaal

Intercommunales

0,5

150,0

39,9

28,0

82,1

262,5

5,6

41,0

46,6

127,7

418,1

13,5

57,2

131,7

RP

OCMW’s

167,2

39,7

29,2

98,3

54,4

4,7

45,9

47,5

164,5

487,6

4,9

90,2

115,0

Totaal

2,2

25,6

2,8

2,9

19,9

245,5

0,3

7,1

4,1

42,9

86,7

0,4

16,9

8,2

OP

2009

Gemeenten

Duitstalige lokale besturen

78,3

Gemeenten

Brusselse lokale besturen

53,3

38,7
208,0

192,3

48,3

43,4

121,5

Subtotaal

7,4

43,2

154,0

4,4

40,9

Intercommunales

3,9

42,0

451,6

Provincies

39,3

112,0

OCMW’s

Gemeenten

Waalse lokale besturen

83,0

73,3
400,8

368,5

86,2

106,7

RP

Subtotaal

16,5

103,3

Totaal

4,5

69,8

Intercommunales

7,9

OP

Provincies

95,3

RP

OCMW’s

Bestuursniveau

2008
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Tussen 2008 – 2012 is de totale pensioenlast toegenomen met 23,2 % (+ 2.191 miljoen euro).
Voor de rustpensioenen bedroeg de stijging 25,5 % (+ 2.081 miljoen euro) en voor de overlevingspensioenen 8,6 % (+ 109 miljoen euro). De aangroei van pensioenuitgaven openbare
sector is bijna uitsluitend te wijten aan de stijgende kosten van de rustpensioenen.
De gemiddelde jaarlijkse toename van 2008 tot 2012 bedraagt 6,3 % voor de rustpensioenen
en 2,5 % voor de overlevingspensioenen. De gemiddelde jaarlijkse toename van de totale
pensioenlast is 5,8 %.
In 2012 stegen de pensioenuitgaven tegenover 2011 met 5,7 %. Voor de rustpensioenen was
dat 6,2 %, voor de overlevingspensioenen 2 %. De aangroei van de nominale uitgaven voor
de totale overheidspensioenen verloopt parallel met die voor de rustpensioenen.
In 2012 bedroegen de pensioenuitgaven voor Defensie, geïntegreerde politie en ex-Rijkswacht 1.766,8 miljoen euro, d.i. 39,8 % van de het totaal aan federale pensioenuitgaven. De
uitgaven voor de federale departementen (1.038,0 miljoen euro) en de autonome overheidsbedrijven (1.125,8 miljoen euro) vertegenwoordigden respectievelijk 23,4 % en 25,3 % van de
federale pensioenuitgaven.
De pensioenuitgaven voor de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap zijn in 2008 –
2012 toegenomen met respectievelijk 26,3 % (+ 733,7 miljoen euro), 25,4 % (+ 510,1 miljoen
euro) en 42,7 % (+ 8,2 miljoen euro). De stijging voor het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is respectievelijk 49,1 % (+ 38,1 miljoen euro) en 53,2 % (+ 10,0 miljoen euro).
De pensioenen van het onderwijs en de federale overheid in 2012 maakten met 10.101,8 miljoen euro, 86,7 % uit van de totale pensioenuitgaven, overigens hetzelfde percentage als
in 2008.

Pensioenaantallen

2.320

32.165

Erediensten

Leger

27.439

12.697

48.076

95.733

Gemeenschapsonderwijs

Officieel gesubsidieerd onderwijs

Vrij gesubsidieerd onderwijs

Subtotaal

Departementen

1.375

2.846

Instellingen van openbaar nut

Franse Gemeenschap

4.675

123.528

Departementen

Vlaamse Gemeenschap en
Gewest

Subtotaal

6.198

7.831

Instellingen openbaar nut

Geïntegreerde politie

37.553

Autonome overheidsbedrijven

5.355

3.528

Speciale korpsen

Ex-Rijkswacht

28.578

RP

Departementen

Federale overheidsdiensten

Bestuursniveau

305

12.514

4.496

2.326

4.169

501

1.022

54.403

540

4.741

16.282

32

3.002

13.427

1.501

14.878

OP

1 juli 2008

7.128

5.106

32.013

2.316

8.011

38.644

3.654

28.897

RP

1.680

108.247

52.572

15.023

31.608

3.347

5.697

1.459

99.353

50.124

13.135

28.117

3.039

4.938

177.931 125.769

6.738

10.096

48.447

2.352

10.833

50.980

5.029

43.456

Totaal

Tabel 2 – Aantal pensioenen naar bestuursniveau (1 juli 2008 – 1 juli 2012)

3

7.748

9.708

48.172

2.349

10.963

52.211

5.166

43.625

Totaal

8.049

4.838

31.831

2.292

8.140

39.726

3.809

29.263

RP

54.787

15.470

32.343

3.571

6.019

52.002

13.488

28.786

3.267

5.238

314

1.773

1.533

12.837 112.190 102.781

4.663

2.335

4.226

532

1.081

54.173 179.942 127.949

620

4.602

16.159

33

2.952

13.567

1.512

14.728

OP

1 juli 2009

8.775

9.292

47.846

2.326

11.076

53.334

5.337

43.822

Totaal

9.023

4.594

31.846

2.297

8.305

41.348

4.005

29.850

RP

56.806

15.809

33.045

3.822

6.364

54.022

13.865

29.395

3.554

5.528

319

1.852

1.607

13.065 115.846 106.364

4.804

2.321

4.259

555

1.126

53.860 181.809 131.268

726

4.454

16.015

34

2.936

13.608

1.528

14.559

OP

1 juli 2010

9.879

8.896

47.758

2.331

11.237

55.008

5.543

44.165

Totaal

12.481

4.331

31.889

2.299

8.533

42.881

4.249

30.502

RP

58.993

16.219

33.760

4.133

6.687

55.843

14.282

29.897

3.768

5.849

318

1.925

1.699

13.428 119.792 109.639

4.971

2.354

4.365

579

1.159

53.549 184.817 137.165

856

4.302

15.912

34

2.932

13.660

1.538

14.315

OP

1 juli 2011

326

13.777

5.155

2.383

4.429

612

1.198

55.454

3.575

4.118

15.627

35

2.891

13.680

1.515

14.013

OP

1 juli 2012

2.025

123.416

60.998

16.665

34.326

4.380

7.047

192.619

16.056

8.449

47.516

2.334

11.424

56.561

5.764

44.515

Totaal
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21.526

22.021

24.232

70.988

Gemeenschapsonderwijs

Officieel gesubsidieerd onderwijs

Vrij gesubsidieerd onderwijs

Subtotaal

152

728

Vrij gesubsidieerd onderwijs

Subtotaal

735

Subtotaal

Gemeenten

11.304

328

Instellingen van openbaar nut

Vlaamse lokale besturen

407

2.810

514

Departementen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Subtotaal

Instellingen van openbaar nut

Departementen

2.296

207

Officieel gesubsidieerd onderwijs

Waals Gewest

351

2

Instellingen van openbaar nut

Gemeenschapsonderwijs

16

Departementen

Duitstalige Gemeenschap

1.834

RP

Instellingen van openbaar nut

Bestuursniveau

4.239

98

35

63

888

179

709

95

23

38

30

-

4

9.146

2.519

2.696

3.305

321

OP

1 juli 2008

15.543

833

363

470

3.698

693

3.005

823

175

245

381

2

20

80.134

26.751

24.717

24.831

2.155

Totaal

11.073

778

340

438

3.037

579

2.458

779

165

228

365

3

18

73.225

25.251

22.653

21.929

1.933

RP

4.197

108

38

70

929

182

747

90

22

36

29

-

3

9.307

2.633

2.680

3.360

320

OP

1 juli 2009

15.270

886

378

508

3.966

761

3.205

869

187

264

394

3

21

82.532

27.884

25.333

25.289

2.253

Totaal

11.439

848

368

480

3.248

652

2.596

835

183

248

381

3

20

75.524

26.342

23.290

22.352

2.007

RP

4.233

117

42

75

952

179

773

90

21

35

31

-

3

9.496

2.740

2.702

3.409

326

OP

1 juli 2010

15.672

965

410

555

4.200

831

3.369

925

204

283

412

3

23

85.020

29.082

25.992

25.761

2.333

Totaal

11.849

909

398

511

3.493

701

2.792

884

200

254

405

3

22

77.467

27.354

23.817

22.602

2.087

RP

4.281

129

47

82

988

175

813

96

23

36

33

-

4

9.659

2.806

2.743

3.462

330

OP

1 juli 2011

16.130

1.038

445

593

4.481

876

3.605

980

223

290

438

3

26

87.126

30.160

26.560

26.064

2.417

Totaal

11.112

963

421

542

3.775

760

3.015

943

223

273

418

3

26

79.095

28.243

24.171

22.850

2.132

RP

3.051

135

52

83

1.014

181

833

97

24

37

32

-

4

9.771

2.899

2.747

3.462

337

OP

1 juli 2012

14.163

1.098

473

625

4.789

941

3.848

1.040

247

310

450

3

30

88.866

31.142

26.918

26.312

2.469

Totaal

202

1.345

1.660

6.646

OCMW’s

Intercommunales

Subtotaal

7.016

1.764

1.440

3.812

150

333.307 89.636 422.943 343.701 90.258 433.959 353.551

Bron: Rekenhof (op grond van PDOS-cijfers)

Totaal

Subtotaal

2

8.726

1.912

1.636

5.178

Intercommunales

1.866

190

230

1.446

12.178

261

1.787

31

6.860

1.722

1.406

3.732

16.448

265

2.129

3.106

7.024

23.022

720

2.319

8.544

RP

OCMW’s

8.511

1.835

1.571

5.105

4.590

28

444

3.670

10.384

28.400

777

4.337

8.016

Totaal

117

1.865

175

226

1.464

15.394

1.685

646

3.472

6.358

141

1.136

884

OP

1 juli 2009

Gemeenten

Duitstalige lokale besturen

3.641

Gemeenten

Brusselse lokale besturen

4.385

2.281

3.024

11.858

11.009

463

3.436

6.912

Subtotaal

1.818

Intercommunales

630

9.677

237

2.806

OCMW’s

3.292

27.372

Provincies

6.385

Gemeenten

Waalse lokale besturen

6.242

3.201
22.042

21.130

4.284

7.132

RP

Subtotaal

1.136

7.545

Totaal

636

3.148

Intercommunales

867

OP

1 juli 2008

Provincies

6.678

RP

OCMW’s

Bestuursniveau

212

2

41

169

8.887

1.961

1.673

5.253

16.648

287

2.243

3.719

10.399

29.481

876

3.405

9.528

Totaal

153

2

29

122

7.625

1.814

1.457

4.354

12.923

281

1.874

3.479

7.289

24.035

753

2.382

9.051

RP

90.442 443.993 365.121

62

-

10

52

1.871

197

233

1.441

4.470

26

456

613

3.375

6.459

156

1.086

984

OP

1 juli 2010

214

2

43

169

9.607

2.015

1.688

5.904

17.434

308

2.352

4.107

10.667

30.577

912

3.461

10.074

Totaal

147

2

27

118

7.111

1.850

1.466

3.795

12.836

306

1.999

3.640

6.891

24.192

1.151

2.391

9.538

RP

90.945 456.066 375.866

61

-

14

47

1.982

201

231

1.550

4.511

27

478

628

3.378

6.542

159

1.079

1.023

OP

1 juli 2011

90.705

48

-

14

34

1.374

190

230

954

3.631

28

484

618

2.501

5.404

233

1.076

1.044

OP

1 juli 2012

466.571

195

2

41

152

8.485

2.040

1.696

4.749

16.467

334

2.483

4.258

9.392

29.596

1.384

3.467

10.582

Totaal
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Op 1 juli 2012 waren er 466.571 lopende pensioenen: 375.866 rustpensioenen en 90.705 overlevingspensioenen. Tegenover 1 juli 2008 is dit een aangroei met 43.628 pensioenen (+ 10,3 %)
waarvan 42.559 rustpensioenen (+ 12,8 %) en 1.069 overlevingspensioenen (+ 1,2 %).
Sinds 1 juli 2011 zijn er 10.505 pensioenen bijgekomen (+ 2,3 %): 10.745 rustpensioenen
(+ 2,9 %) terwijl het aantal overlevingspensioenen met 240 verminderde (- 0,3 %).
Sommige rechthebbenden krijgen meer dan één pensioen in de openbare sector242. Zo waren er op 1 juli 2012 442.722 rechthebbenden voor 466.571 pensioenen.
Van de 137.165 rustpensioenen op federaal niveau werden de meeste aan het gewezen personeel van de autonome overheidsbedrijven toegekend, namelijk 42.881 pensioenen (31,3 %
van alle rustpensioenen op federaal niveau tegenover 30,4 % op 1 juli 2008). Defensie, de
geïntegreerde politie en de ex-Rijkswacht zijn goed voor 48.701 rustpensioenen of 35,5 %
van de federale pensioenen (35,4 % op 1 juli 2008).
Het Nederlandstalig onderwijs telde op 1 juli 2012 100.022 rustspensioenen, het Franstalig
75.264 en het Duitstalig 914. Tegenover 1 juli 2008 is dat een toename van resp. 13,4 %,
11,0 % en 28,7 %.
Tussen 1 juli 2008 en 1 juli 2012 zijn er (exclusief de onderwijspensioenen) 2.096 rustpensioenen bijgekomen voor de Vlaamse Gemeenschap, 622 voor de Franse Gemeenschap en
11 voor de Duitstalige Gemeenschap. Voor het Waals Gewest bedroeg de aangroei 965 rustpensioenen en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 228.
De grootste groep rechthebbenden op een overlevingspensioen (15.627 pensioenen) zijn
partners van gewezen militairen, maar die groep kent een terugval met 655 pensioenen
tegenover 1 juli 2008.
In 2008 was de man/vrouw-verhouding voor de rustpensioenen nog 60,5/39,5, terwijl dit in
2012 geëvolueerd was tot 58,2/41,8. Voor de overlevingspensioenen evolueerde de verhouding in dezelfde periode van 4,7/95,3 tot 5,9/94,1.
Overlevingspensioenen voor mannen blijven een randverschijnsel: op 1 juli 2012 1,1 % van
alle pensioenen, dit voor een gemiddeld maandbedrag van 747 euro bruto tegen 1.283 euro
bruto voor vrouwelijke titularissen.

242 Bijvoorbeeld een rust- en een overlevingspensioen of twee rustpensioenen uit verschillende stelsels (zoals een
rustpensioen in het federaal openbaar ambt en een ander in een lokaal bestuur).
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Grafiek 1 – Pensioeninstroom en saldotoename (augustus 2007 – juli 2012)
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Tussen 1 augustus 2007 en 31 juli 2012 zijn er 104.490 nieuwe rustpensioenen en 26.744 nieuTussen
1 augustus 2007 en 31
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er 104.490
nieuwe
rustpensioenen
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we overlevingspensioenen
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Tabel 3 – I nstroom nieuwe rustpensioenen naar reden van pensionering (2007 – 2012)(*)
Tabel 3 - Instroom nieuwe rustpensioenen naar reden van pensionering (2007 – 2012)(1)

2007

Vervroegd op aanvraag

2008

2007
14.216

2009

2008
13.980

2009
13.631

Leeftijdsgrens

1.660
14.216

1.890
13.980

13.631

Uitgesteld

1.026

1.056

1.014

Lichamelijke ongeschiktheid

2.932

3.005

2.861

Vervroegd op aanvraag
Leeftijdsgrens
Uitgesteld

Ambtswege en andere

Lichamelijke ongeschiktheid

Totaal

Ambtswege en andere
Totaal

1.660
1.026

352

2.932

20.186

352

20.186

1.890
1.056

187

3.005

20.118

187

20.118

1.826

1.826

2010
2010
13.968

1.879

13.968

1.066

1.879

2.949

2011(**)
2011(2)
14.025

2.423

14.025

1.105

2.423

3.151

1.014

1.066

1.105

2.861

2.949

3.151

541

167

517

19.849
517

19.849

541

20.403
20.403

167

20.871

20.871

(*) Aantal pensioenen per kalenderjaar zonder de rustpensioenen die de PDOS voor het eerst in
Aantal pensioenen per kalenderjaar zonder de rustpensioenen die de PDOS voor het eerst in beheer neemt.
beheer
neemt.
De laatste
beschikbare cijfers hebben betrekking op 2011. Voor 2012 waren bij het afsluiten van dit boek nog geen
beschikbaar.
(**) cijfers
De laatste
beschikbare cijfers hebben betrekking op 2011. Voor 2012 waren bij het afsluiten
van dit boek nog geen cijfers beschikbaar.
Bron: grafiek Rekenhof (op grond van PDOS-cijfers)
Bron: Rekenhof (op grond van PDOS-cijfers)
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rond 14.000
In 2011 bedroegen
dergelijke
67,2 % van de
toegekende
rustpensioenen.
2011 rond 14.000 op jaarbasis. In 2011 bedroegen dergelijke pensioenen 67,2 % van de toegekende rustpensioenen.
Het aantal rustpensioenen ingaand op leeftijdsgrens is in 2011 met 29,0 % gestegen
tegenover 2010 (+ 544 pensioenen). Het betreft hier niet enkel rustpensioenen die ingaan
Het aantal rustpensioenen ingaand op leeftijdsgrens is in 2011 met 29,0 % gestegen tegenover 2010 (+ 544 pensioenen). Het betreft hier niet enkel rustpensioenen die ingaan op de
(1)
(2)
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Tabel 4 - Pensioenen naar woonplaats (1 juli 2012)

Woonplaats

Aantal
RP

Gemiddeld bruto
maandbedrag RP

Aantal
OP

Gemiddeld bruto
maandbedrag OP

Vlaamse Gewest

217.755

2.268

49.694

1.263

Waals Gewest

128.953

2.233

32.348

1.202

23.994

2.406

7.163

1.393

Brussels Hoofdstedelijk

244

Op juli 2012: 6.161 euro bruto per maand.
244 In juli 2012: 6.161 euro bruto per maand.
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Tabel 4 – P
 ensioenen naar woonplaats (1 juli 2012)
Woonplaats

Aantal RP

Gemiddeld
bruto maandbedrag RP

Aantal OP

Gemiddeld
bruto maandbedrag OP

Vlaams Gewest

217.755

2.268

49.694

1.263

Waals Gewest

128.953

2.233

32.348

1.202

23.994

2.406

7.163

1.393

5.164

2.028

1.500

1.224

375.866

2.262

90.705

1.252

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Buitenland
Totaal

Bron: Rekenhof (op grond van PDOS-cijfers)
In 2012 werden 57,3 % van de pensioenen toegekend aan titularissen uit Vlaanderen, 34,6 %
aan titularissen uit het Waalse Gewest, 6,7 % aan titularissen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 1,4 % aan titularissen verblijvend in buitenland.
Titularissen uit het Brussel Hoofdstedelijk Gewest ontvingen het gemiddeld hoogste rustof overlevingspensioen.
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Bij sommige diensten bestaat nog steeds achterstand in de voorlegging van de rekeningen, ondanks de herinneringsbrieven aan de betrokken administraties en ministers.
Wat betreft de fiscale ontvangsten had het Rekenhof op 30 september 2013 enkel van de BTW,
Registratie en Domeinen de rekeningen tot en met 2012 ontvangen, hoewel een gedeelte van
de attesten van grondige verificatie ontbreken. Voor de niet-fiscale ontvangsten waren 402 van
de 510 rekeningen 2012 ingediend. Op het vlak van de uitgaven waren 138 rekeningen 2012 van
de 148 betrokken beheren voorgelegd. Tot slot werden 42 van de 57 rekeningen over waren
2012 overgelegd. Bovendien moesten op diezelfde datum nog 67 diverse soorten rekeningen van
vóór 2012 aan het Rekenhof worden voorgelegd.
In 2012 ontving het Rekenhof van de bevoegde overheden vier beslissingen om rekenplichtigen
bij wie een tekort in de rekening werd vastgesteld, niet te dagvaarden. In het totaal bedroegen de tekorten 1.881,13 euro. Met betrekking tot één tekort van 62.601,06 euro, vastgesteld in
2007 in de rekening van één rekenplichtige bij de FOD Binnenlandse Zaken, nam de bevoegde
overheid geen beslissing tot al of niet dagvaarding. Bijgevolg verkreeg die rekenplichtige vijf
jaar na het neerleggen van haar functie als rekenplichtige definitief kwijting.

1

Context

Het Rekenhof controleert de rekeningen van de rekenplichtigen in twee opeenvolgende,
van elkaar onderscheiden fasen.
In de administratieve fase sluit het Rekenhof de rekeningen van de rekenplichtigen af.
Daartoe leggen de rekenplichtigen periodiek of ingeval zij een tekort hebben of hun ambt
beëindigen, rekening af. Het Rekenhof stelt vast of de rekening even is, een tegoed vertoont
of met een tekort sluit. Het Rekenhof stuurt vervolgens de afgesloten rekeningen naar de
bevoegde overheid.
In de rechtsprekende fase beoordeelt het Rekenhof de aansprakelijkheid van de rekenplichtige voor tekorten die in zijn rekening werden vastgesteld. De bevoegde overheid moet de
rekenplichtige in wiens rekening een tekort werd vastgesteld, dagvaarden voor het Rekenhof, tenzij ze van oordeel is dat de rekenplichtige zich kan beroepen op overmacht of het bedrag van het tekort niet hoger is dan 1.250 euro. Als de bevoegde overheid de rekenplichtige
voor het Rekenhof dagvaardt, wordt een openbare en tegensprekelijke procedure ingezet
waarbij de rekenplichtige kan worden veroordeeld tot de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het tekort. Als de bevoegde overheid beslist de rekenplichtige niet te dagvaarden,
brengt ze het Rekenhof daarvan schriftelijk op de hoogte, met vermelding van de motieven,
gestaafd met alle bewijsstukken. Het Rekenhof rapporteert in zijn Boek over deze gevallen.
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2

Administratieve fase: overlegging en afsluiting van de rekeningen
van rekenplichtigen

2.1
Verantwoording van de boekhoudkundige verrichtingen
Alle ontvangsten en uitgaven van de Staat worden gerealiseerd door rekenplichtigen die
verantwoording verschuldigd zijn aan het Rekenhof. Ze moeten rekening afleggen van hun
beheer op bepaalde tijdstippen en in geval van een eindebeheer of een tekort.
De rekenplichtigen over gelden innen de ontvangsten. Sommige uitgaven worden door rekenplichtigen uitgevoerd door middel van voorschotten die hun ter beschikking worden
gesteld245. Het beheer van het materieel van de Staat dat niet in dienst is genomen, tot slot,
is toevertrouwd aan rekenplichtigen over waren.
De ontvangsten geïnd in 2012 door alle rekenplichtigen bij de federale overheid bedragen
153,7 miljard euro, waarvan 133,0 miljard euro fiscale ontvangsten en 20,7 miljard euro niet
fiscale ontvangsten.
In 2012 werden voor 52,1 miljoen euro uitgaven verricht via de rekeningen van de rekenplichtigen over geldvoorschotten, waarvan ongeveer 22,5 miljoen euro voor rekening van
de FOD Justitie en 29 miljoen euro voor rekening van het Ministerie van Landsverdediging.
2.2
Vertraging in de overlegging van de rekeningen
In vele gevallen wordt de termijn voor de overlegging van de rekeningen niet nageleefd.
Artikel 42 van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 bepaalt dat de rekeningen aan het Rekenhof worden voorgelegd vóór 1 maart van het jaar na dat waarvoor ze worden opgemaakt.
Om de omvang van de achterstand te illustreren, wordt in de volgende tabel een overzicht
gegeven van het totaal aantal beheren en rekeningen van 2012 en vroeger, die op 30 september 2013 nog niet aan het Rekenhof waren overgelegd. Deze tabel bevat niet de fiscale
rekenplichtigen, die aan bod komen in tabel 3.

245 Die voorschotten worden niet meer door artikel 15, 2°, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van
het Rekenhof geregeld (viermaandelijkse overlegging van de rekeningen), maar door artikel 66 van de wet van
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (jaarlijkse
overlegging van de rekeningen).
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Tabel 1 – Aantal achterstallige beheren per FOD en POD en per categorie rekeningen, exclusief de
fiscale ontvangsten (toestand op 30 september 2013)
Aantal beheren met vertraging

Waren

Geldvoorschotten

Rekeningen van
vóór 2012 niet
voorgelegd

Geldvoorschotten

Waren

Gelden*

Waren

Geldvoorschotten

Rekeningen
over 2012 niet
voorgelegd

Gelden*

Totaal aantal
beheren

Gelden*

FOD en POD

* Niet-fiscale
ontvangsten
FOD Kanselarij van de Eerste Minister

7

0

1

FOD Justitie

82

41

84

FOD Binnenlandse Zaken

63

0

17

158

0

2

Defensie

5

3

1

Federale Politie

3

2

1

FOD Economie, KMO, Middenstand en
Energie

30

1

2

FOD Mobiliteit en Vervoer

20

0

2

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

23

0

1

FOD Financiën – Thesaurie

36

3

POD Wetenschapsbeleid

17

Regie der Gebouwen
Financiën - Algemeen Secretariaat

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking

42

13

56

1

1

1

3

1

0

3

5

1

0

0

9

7

0

FOD Sociale Zekerheid

12

0

6

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu

25

0

23

FOD Personeel en Organisatie

4

0

2

FOD Informatie- en Communicatietechnologie

2

0

0

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

11

0

1

2

0

1

510

57

148

FOD Budget en Beheerscontrole
Totaal
Bron: Rekenhof

7

1

39

6

5

7

1

2

1

3
2

1

10

52

1
1

1

108

15

7

8
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Tabel 2 – Aantal achterstallige beheren van fiscale ontvangsten op 30 september 2013
Administratie

Aantal
beheren

Ontbrekende rekeningen
2012

Btw, Registratie en Domeinen
Douane en Accijnzen
Directe Belastingen
Directe Belastingen- Vastgestelde
Rechten Directie Brussel
Totaal

2011

2010

2009

312
1

1

213

213

213

34

21

21

21

21

547

235

234

55

1

1

Bron: Rekenhof
2.3

Bijzondere gevallen van vertraging

2.3.1
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Van de ongeveer 130 geldenrekeningen over 2012 van de diplomatieke en consulaire posten
die aan het Rekenhof moesten worden voorgelegd, ontbreken er nog een vijftigtal.
Bij drie beheren over gelden inzake consulaire rechten, van vóór 2012, poogt de administratie de achterstand in de rekeningaflegging weg te werken.
2.3.2
FOD Financiën
Wat de niet-fiscale geldenrekeningen betreft, betreft de belangrijkste achterstand deze bij
de Koninklijke Munt van België. De laatst voorgelegde rekening is die over 2008.
De laatst voorgelegde geldenrekening van de administratieve dienst met boekhoudkundige
autonomie Fedorest heeft betrekking op 2009.
Inzake de geldenrekeningen van Btw, Registratie en Domeinen ontbreekt, hoewel de rekeningen zijn voorgelegd, echter een gedeelte van de attesten van grondige verificatie, op basis waarvan de rekenplichtige kwijting kan worden verleend naar aanleiding van het einde
van zijn beheer.
Bij de voorlegging van de geldenrekeningen van de Directe Belastingen wordt een achterstand genoteerd van twee jaar, en voor de Directie Brussel drie jaar.
De warenrekeningen van de dienst “Brussel – Tabak” voor het jaar 2009 en de jaren 2011 en
2012 werden nog niet voorgelegd. De rekening over het jaar 2010 werd ingediend in mei 2013.
2.3.3
FOD Justitie
De beheersrekeningen over gelden van de penitentiaire inrichtingen (“Massa der Gedetineerden”) hebben een achterstand van twee jaar in de voorlegging.
Inzake warenrekeningen doet de belangrijkste achterstand zich voor bij de gevangenis van
Sint-Gillis (door laattijdige vervanging van een overleden rekenplichtige). Bovendien ont-
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breken de warenrekeningen over 2009 tot en met 2012 van de strafinrichtingen te Marneffe
en te Sint-Hubert.
Ook ontbreken nog steeds zeven voorschotrekeningen van de gevangenissen uit de periode
voordat de FOD Justitie in Fedcom stapte, in 2012.
2.3.4
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
De voorschotrekeningen over de jaren 2009 en 2010 van het Commissariaat voor de Organisatie van Internationale Tentoonstellingen zijn, ondanks verzoeken en herinneringsbrieven, niet voorgelegd. De rekeningen over de jaren 2011 en 2012 werden door de minister van
Economie overgelegd, maar die zijn niet getekend door de rekenplichtige en de commissaris-generaal246.
2.3.5
POD Wetenschapsbeleid
De geldenrekeningen over de jaren 2006 tot 2012 van de Nationale Dienst voor Congressen
zijn nog steeds niet voorgelegd. Ter herinnering: deze dienst heeft sinds augustus 2006 geen
opdrachten meer maar is formeel nog niet afgeschaft.
De eindrekeningen van de voorschotrekeningen ingevolge de overgang naar Fedcom op
1 januari 2012, evenals de voorschotrekening in Fedcom over het jaar 2012, zijn evenmin
overgelegd.

3

Rechtsprekende fase

In 2012 ontving het Rekenhof van de bevoegde federale overheden vier beslissingen om
rekenplichtigen bij wie een tekort in de rekening werd vastgesteld, niet te dagvaarden. De
bedragen van die tekorten worden in de hiernavolgende tabel weergegeven.
Tabel 3 – Rekeningen met een tekort per FOD waarvoor de overheid heeft beslist niet te dagvaarden
(bedragen in euro)
FOD

Aantal

Totaal bedrag

FOD Financiën

2

496,13

FOD Binnenlandse Zaken

1

400,00

FOD Justitie

1

985,00

Totaal

4

1.881,13

Bron: Rekenhof
Alle aan het Rekenhof voorgelegde beslissingen tot niet-dagvaarding werden gemotiveerd
door te verwijzen naar overmacht bij de rekenplichtige en/of de geringheid van het bedrag
van het vastgestelde tekort. Al deze beslissingen waren gesteund op een onderzoek van de
aansprakelijkheid van de betrokken rekenplichtigen.

246 In deel III van dit Boek is een artikel specifiek gewijd aan het financiële beheer van de internationale tentoonstelling
van Yeosu.
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Met betrekking tot één tekort van 62.601,06 euro, vastgesteld in 2007 in de rekening van
één rekenplichtige bij de FOD Binnenlandse Zaken, nam de bevoegde overheid geen beslissing tot al of niet dagvaarding. Bijgevolg verkreeg die rekenplichtige vijf jaar na het neerleggen van haar functie als rekenplichtige definitief kwijting.

DEEL

Andere categorieën van
diensten

II

Staatsdiensten met
afzonderlijk beheer en
instellingen van openbaar nut

Staatsdiensten met afzonderlijk beheer en instellingen van openbaar nut / 221

STAATSDIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER EN INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT

Verschillende staatsdiensten met afzonderlijk beheer leggen hun rekeningen met vertraging
aan het Rekenhof voor. Op 30 september 2013 beschikte het Rekenhof over 20 van de 29 verwachte rekeningen 2012 van deze diensten.
De wettelijke en reglementaire termijnen voor het toezenden van de rekeningen van de openbare instellingen worden onvoldoende in acht genomen. Op 30 september 2013 beschikte het
Rekenhof, voor het jaar 2012, slechts over 29 van de 53 verwachte rekeningen. Voor de jaren
2011 en 2010 hebben respectievelijk zeven en twee instellingen hun rekeningen nog niet toegezonden.

1

Rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer

1.1
Context
Staatsdiensten met afzonderlijk beheer (SAB) zijn staatsdiensten waarvan het beheer door
een bijzondere wet is gescheiden van het beheer van de diensten van algemeen bestuur
(artikel 140 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit). Ze hebben geen eigen
rechtspersoonlijkheid en zijn onderworpen aan de beheersregels die de koning vaststelt op
voordracht van de minister van Financiën en van de ministers onder wie deze diensten ressorteren. Eén staatsdienst heeft in toepassing van artikel 108 van deze wetten het statuut
van staatsbedrijf.
1.2
Overzending van de rekeningen
In de specifieke regelgeving van de diverse SAB’s en van het staatsbedrijf Koninklijke Munt
van België is de timing voor het opstellen, goedkeuren en overzenden van de jaarrekeningen niet overal dezelfde. Telkens zijn echter bepalingen terug te vinden die een tijdige
voorlegging van hun rekeningen moeten waarborgen, met het oog op de opname ervan in
de algemene rekening van de Staat, die vóór 30 juni van het daaropvolgende jaar247 aan het
Rekenhof moet worden toegezonden. Eind 2012 waren 28 staatsdiensten met afzonderlijk
beheer en één staatsbedrijf operationeel248 249.

247 Artikel 72 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
248 De Nationale Dienst voor Congressen heeft sinds augustus 2006 geen opdrachten meer maar is formeel nog niet
afgeschaft. De laatste rekening die aan het Rekenhof werd overgezonden, had betrekking op het jaar 2005. De
staatsdienst belast met het beheer van de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen,
die werd opgericht door de programmawet van 22 december 2008, is nog steeds niet operationeel omdat er nog
geen koninklijk besluit is genomen.
249 Het Studie- en Documentatiecentrum “Oorlog en Hedendaagse Maatschappij” (SOMA ) werd opgericht bij ministerieel besluit. Het is geen staatsdienst met afzonderlijk beheer in de zin van artikel 140 van de gecoördineerde
wetten op de rijkscomptabiliteit. Het beheer ervan werd niet krachtens een bijzondere wet gescheiden van het
beheer van de diensten van algemeen bestuur van de Staat. Het SOMA werkt als een autonome dienst en is ingedeeld bij de Pool Documentatie van de POD Wetenschapsbeleid. Het volgt op basis van het ministerieel besluit de
beheersregels eigen aan de wetenschappelijke instellingen van deze POD. Artikel 419 van de programmawet van
24 december 2002 heeft weliswaar bepaald dat het SOMA zou worden geïntegreerd in het Algemeen Rijksarchief,
als gespecialiseerde afdeling van die wetenschappelijke instelling van de Staat, maar de nodige wijzigingen in de
wetgeving om dat nieuwe statutaire kader van kracht te laten worden, werden nog niet doorgevoerd. Gelet op
deze specifieke situatie en omdat de begroting van het SOMA is opgenomen in tabel 4 (begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer) van de tabellen gevoegd bij de algemene uitgavenbegroting van de federale
Staat, werd het Soma toch opgenomen in het overzicht.
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Op 30 september 2013 was de situatie inzake de overzending van de officiële rekeningen
2012, 2011 en 2010 als volgt:
Instelling

Afkorting

2010

2011

2012

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

AR-RP

X

X

Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie

BIRA

X

X

Belgisch Telematica-onderzoeksnetwerk

BELNET

X

X

Centrale Dienst voor Duitse Vertaling

CDDV

X

X

Centrum voor Internationale Conferenties Egmont IIEgmontpaleis

EGMONT

X

X

X

Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie

DWTI

X

X

X

Fed+

FED+

X

X

X

Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

FKCV

X

X

X

Fedorest (*)

FEDOREST

Internationaal Perscentrum

IPC

X

X

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

KBINW

X

X

X

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

KIK

X

X

X

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

KMI

X

X

X

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis

KLM

X

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

KMMA

X

X

X

Koninklijke Bibliotheek van België

KBB

X

X

X

Koninklijke Munt van België

KMB

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

KMKG

X

X

X

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België te
Brussel

KMSKB

X

X

X

Koninklijke Sterrenwacht van België

KSB

X

X

X

Muntfonds

MUNTFONDS

X

X

X

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

NICC

X

Poolsecretariaat

PS

X

X

X

Regie van de Gevangenisarbeid

RGA

Restauratie en Hoteldienst van Defensie

RHDD

X

X

X

Selectiebureau van de Federale Overheid

SELOR

X

X

X

Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het
beheer van de identiteitskaarten

EID

X

X

X

Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het
beheer van de paspoorten, visa, identiteitskaarten voor
Belgen in het buitenland en legalisaties

CONS ZAKEN

Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij"

SOMA

X

X

X

(*) Voor Fedorest ontbreken ook de rekeningen 2009

Bron: Rekenhof

X
X
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2

Instellingen van openbaar nut

2.1
Context
De 23 operationele instellingen van de categorieën A, B, C en D die in 2012 waren onderworpen aan de wet van 16 maart 1954250, alsook tien instellingen sui generis, moeten op basis van
een bijzondere wetsbepaling jaarlijks hun rekeningen aan het Rekenhof voorleggen. Twintig
andere openbare instellingen moeten in toepassing van artikel 5, §  3, van de inrichtingswet
van het Rekenhof vanaf 2012 jaarlijks rekeningen aan het Rekenhof voorleggen251.
Net zoals in de vorige Boeken geeft het Rekenhof de naleving van de wettelijke termijnen bij
het voorleggen van de rekeningen op basis van de toestand op 30 september 2013252.
Net als de voorgaande jaren stelt het Rekenhof vast dat onvoldoende gevolg wordt gegeven
aan zijn algemene aanbeveling om de administratieve procedure tussen de opmaak van de
rekeningen en de overzending ervan naar het Rekenhof te versnellen en om nieuwe procedures af te spreken met de verschillende betrokken partijen.
Ook moet ervoor worden gezorgd dat de bedrijfsrevisor zijn werk kan doen binnen termijnen die verenigbaar zijn met de wettelijk vastgelegde termijnen voor de opmaak en de
overzending van de rekeningen van de instellingen.
2.2

Naleving van de wettelijke termijnen

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

•

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

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

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

250 Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
251 Deze instellingen moeten op grond van artikel 5, §  3, van de inrichtingswet op het Rekenhof jaarlijks hun rekeningen aan het Rekenhof voorleggen, de eerste maal voor het jaar 2012. Zij werden aangeschreven met brieven
van 20 juni 2012. Een tweede lijst van instellingen bedoeld in artikel 5, §  3, is in voorbereiding. Zie in dit verband
Rekenhof, 169 e Boek, p. 245 – 248.
252 In het 169 e Boek werd de toestand van de voorlegging van de rekeningen van het jaar 2011 afgesloten op 31 oktober 2012.
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•
•

bij de federale instellingen sui generis gelden enkel precieze overzendingstermijnen
voor het BIPT en het NGFB (31 mei x+1), de NKOP en de NKR (31 maart x+1)253;
voor de federale openbare instellingen die rekeningen voorleggen met toepassing van
vermeld artikel 5, §  3, van de inrichtingswet van het Rekenhof is evenmin een overleggingstermijn bepaald254.

2.2.2
Analyse van de termijnen voor de overzending
Het Rekenhof verwachtte van 53 instellingen rekeningen over 2012. Op 30 september 2013 hadden hiervan 24 instellingen hun rekeningen 2012 nog niet overgezonden255. Van
de ingediende rekeningen waren er slechts tien binnen de wettelijke termijn overgezonden.
Voor de boekjaren 2011 en 2010 ontbreken nog steeds de rekeningen van respectievelijk
zeven en twee instellingen.
Instelling

Afkorting

2010

2011

2012

2012

op tijd

2012

vertraging vertraging
<1 maand

>1 maand

Categorie A
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

FAGG

X

X

Federaal Agentschap voor de
Opvang van Asielzoekers

FEDASIL

X

X

Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen

FAVV

X

X

Federaal Planbureau

FPB

X

X

X

Pensioendienst voor de Overheidssector

PDOS

X

Regie der Gebouwen

RDG

X

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB)

BIRB

X

X

X

Centrale Dienst voor Sociale en
Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging

CDSCA

X

X

Federaal Kenniscentrum voor de KCE
Gezondheidszorg

X

X

Fonds voor Medische Ongevallen (*)

X

X

X

Categorie B

FMO

X

X

253 Indien de organieke wetgeving geen datum van overlegging bepaalt, beschouwt het Rekenhof 30 juni x+1 als datum van overlegging naar analogie met de overleggingstermijn bepaald voor de algemene rekening van de Staat
in artikel 72 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de
federale Staat.
254 Het Rekenhof heeft de betrokken instellingen gevraagd de rekeningen jaarlijks uiterlijk tegen 30 juni van het jaar
dat volgt op het jaar waarop ze betrekking hebben, aan het Rekenhof over te leggen. Van laatstgenoemde datum
kan enkel worden afgeweken indien andere wettelijk of reglementair opgelegde termijnen de naleving ervan onmogelijk maken.
255 In sommige gevallen beschikt het Rekenhof over officieus voorgelegde rekeningen. In de verdere analyse wordt
enkel rekening gehouden met de officiële rekeningen die op de geëigende weg aan het Rekenhof zijn overgelegd.
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Instelling

Afkorting

2010

2011

2012

2012

op tijd

2012

vertraging vertraging
<1 maand

X

>1 maand

Instituut voor de Gelijkheid van
Vrouwen en Mannen

IGVM

X

X

Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en
Oorlogsslachtoffers

IV-NIOO

X

Koninklijke Muntschouwburg

KMS

X

X

Nationaal Geografisch Instituut

NGI

X

X

X

Nationaal Orkest van België

NOB

X

X

X

Zilverfonds

ZF

X

X

X

NBN

X

X

Controledienst voor de Zieken- CDZ
fondsen en de Landsbonden van
Ziekenfondsen

X

X

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

FANC

X

X

Nationale Delcrederedienst

NDD

X

X

X

Participatiefonds

PF

X

X

X

X

X

Categorie C
Bureau voor Normalisatie

X
X

Categorie D
Bijzondere Verrekenkas voor Ge- BK1
zinsvergoedingen ten bate van
de Arbeiders gebezigd door de
Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors
in de Havens, Losplaatsen,
Stapelplaatsen en Stations
Bijzondere Verrekenkas voor Ge- BK4
zinsvergoedingen ten bate van
de Arbeiders van de Ondernemingen voor Binnenscheepvaart
Federale Instellingen sui
generis
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (**)

BIPT

Instituut voor Gerechtelijke
Opleiding

IGO

X

X

Instituut voor de Nationale
Rekeningen

INR

X

X

Nationale Arbeidsraad

NAR

X

X

X

Nationaal Gedenkteken van het
Fort van Breendonk

NGFB

X

Nationale Kas voor Rampenschade

NKR

X

X

X

Nationale Kas voor Oorlogspensioenen

NKO

X

X

X
X

X
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Instelling

Afkorting

2010

2011

2012

2012

op tijd

2012

vertraging vertraging
<1 maand

Ombudsdienst voor energie

OVE

X

X

X

Rentenfonds

RF

X

X

X

Vermogen van de Koninklijke
Militaire School

VERMOGEN KMS

X

X

>1 maand

X

Andere federale openbare
instellingen
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

CRB

n.v.t.

n.v.t.

Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en voor Racismebestrijding

CGKR

n.v.t.

n.v.t.

Centrum voor Onderzoek in
Diergeneeskunde en Agrochemie

CODA

n.v.t.

n.v.t.

Commissie voor de Regulering
van de Elektriciteit en het Gas

CREG

n.v.t.

n.v.t.

Egov

EGOV

n.v.t.

n.v.t.

Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij

FPIM

n.v.t.

n.v.t.

Fedesco

FEDESCO

n.v.t.

n.v.t.

FIF – FSI

FIF-FSI

n.v.t.

n.v.t.

Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost

FRGE

n.v.t.

n.v.t.

Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

FGGH

n.v.t.

n.v.t.

Hoge Raad voor de ZelfstandiHRZKMO
gen en de Kleine en Middelgrote
Ondernemingen

n.v.t.

n.v.t.

Koninklijk Belgisch Filmarchief

KBF

n.v.t.

n.v.t.

Koninklijk Gesticht van Mesen

KGM

n.v.t.

n.v.t.

Koninklijke Academie voor
Overzeese Wetenschappen

KAOW

n.v.t.

n.v.t.

X

Koninklijke Schenking

KS

n.v.t.

n.v.t.

X

Nationale Plantentuin van België - Eigen Vermogen

NPB-EV

n.v.t.

n.v.t.

Sociaal Verwarmingsfonds
Stookolie, Lamppetroleum en
Propaan in bulk

VERWARMINGSFONDS

n.v.t.

n.v.t.

Sopima

SOPIMA

n.v.t.

n.v.t.

Studiecentrum voor Kernenergie

SCK

n.v.t.

n.v.t.

Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid – eigen vermogen

WIV-ISP

n.v.t.

n.v.t.

X

X

X

X
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n.v.t.:	niet van toepassing want geen (jaarlijkse) verplichting tot overlegging van de rekeningen aan
het Rekenhof
(*)	Die instelling werd opgericht door de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van
schade als gevolg van gezondheidszorg. Het FMO werd geleidelijk aan opgestart en was pas
helemaal operationeel op 1 september 2012. De eerste rekening die wordt verwacht, is die van
2010.
(**)

Van het BIPT ontbreken alle rekeningen van 2005 tot en met 2012.

2.3
Conclusies en aanbevelingen
Ondanks herhaaldelijk aandringen in de vorige Boeken stelt het Rekenhof opnieuw geen
significante verbetering vast in de naleving van de wettelijke en reglementaire termijnen
voor de opmaak, goedkeuring en voorlegging van de jaarrekeningen van de federale openbare instellingen. Van de instellingen die met toepassing van artikel 5,§  3 voor de eerste
maal rekeningen moeten voorleggen ontbreken nog steeds de meeste rekeningen.
De vertragingen houden verband met de administratieve procedures voor de opmaak en
overzending van rekeningen en in sommige gevallen ook met de termijn voor de certificering door de bedrijfsrevisor.
Het Rekenhof wijst erop dat bijkomende inspanningen voor een tijdige overlegging van de
jaarrekeningen noodzakelijk zullen zijn, in voorbereiding op de inwerkingtreding van de
comptabiliteitswet van 22 mei 2003, die nog striktere termijnen voorschrijft256.

256 Op grond van artikel 93, §  1 en §  2, van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 moet de minister van Begroting de
goedgekeurde rekeningen van de administratieve openbare instellingen vóór 31 maart x+1 voor controle aan het
Rekenhof voorleggen.
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Financiële impact van de steunmaatregelen genomen in het
kader van de financiële crisis en
om de financiële stabiliteit van
de eurozone te garanderen
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De maatregelen die de federale overheid heeft genomen om de financiële sector te ondersteunen bestaan uit participaties, leningen en toekenning van waarborgen.
De Staat heeft ook Griekenland gesteund door middel van bilaterale leningen.
België neemt ook deel aan het European Financial Stability Facility (EFSF) en het Europees Stabiliteitsmechanisme die zijn opgericht om de landen uit de eurozone met moeilijkheden te steunen.
Op 31 mei 2013 bedroegen de tussenkomsten in totaal 30,9 miljard euro; de ontvangsten uit die
tussenkomsten bedroegen 16,2 miljard euro.

1

Context

Dit artikel is een actualisering van de artikels die het Rekenhof sinds 2009 heeft gepubliceerd over de impact van de steunmaatregelen die werden genomen in het kader van de
financiële crisis en om de financiële stabiliteit van de eurozone te garanderen. Het vorige
verslag werd gepubliceerd in het 169e Boek van het Rekenhof257.
De financiële gegevens in dit verslag zijn afgesloten op 31 mei 2013 tenzij anders vermeld.
In dit artikel worden, zoals in vorige artikels, alle financiële stromen (ontvangsten en uitgaven)
vermeld die voortvloeien uit de steunmaatregelen aan de financiële sector en aan de eurozone.
In het kader van de tegensprekelijke procedure werd op 10 juli 2013 een ontwerpverslag verstuurd naar de eerste minister, de minister van Financiën, de minister van Begroting en de
voorzitter van de FOD Financiën. De eerste minister en de voorzitter van de FOD Financiën
hebben hun opmerkingen bij het verslag meegedeeld; deze zijn verwerkt in dit artikel.

2

Participaties in het kapitaal van sommige financiële instellingen

2.1

Overzicht van de participaties in sommige financiële instellingen
Door de Staat geïnvesteerde bedragen
(in miljoen euro)

Participatie van de
Staat in het kapitaal
op 31 mei 2013

Aantal aandelen in
handen van de FPIM
op 31 mei 2013

Dexia nv

3.915,0

50,02 %

15.453.804.202

Belfius

4.000,0

100 %

359.412.616

BNP Paribas Fortis

2.356,1

25 %

120.810.289

(1)

9,99 %

124.129.681(2)

Vitrufin (ex-Ethias
Finance)(3)

500,0

25 %

500.001

Royal Park Investments

740,0

43,53 %

3.700.000

BNP Paribas

7.166,4

De portefeuille werd verkocht aan Lone Star Funds
Totaal

18.677,5

257 Rekenhof, 169 e Boek, Volume I, p. 205-226. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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FPIM: Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.
(1) 7 .043,9 miljoen euro werd gefinancierd door leningen en 122,5 miljoen euro door de verkoop van
aandelen die als dividend werden ontvangen.
(2) Dit zijn de BNP-Paribasaandelen die de FPIM in portefeuille houdt voor rekening van de Staat
(via delegatie). De FPIM bezit eveneens 3.617.753 BNP-Paribasaandelen voor eigen rekening (zie
hierna).
(3) V
 itrufin is een holding die 100 % van het kapitaal van de verzekeringsmaatschappij Ethias
aanhoudt.

Bron: FOD Financiën
2.1.1
Dexia nv
Op 31 december 2012 werd Dexia nv door de Belgische en de Franse Staat geherkapitaliseerd
ten belope van 5,5 miljard euro. Daarvan nam België 2,9 miljard euro en Frankrijk 2,6 miljard euro voor zijn rekening. In 2008 had de Belgische Staat Dexia al geherkapitaliseerd
voor 1 miljard euro.
De Belgische en de Franse Staat hebben op dit moment respectievelijk 50,02 % en 44,40 %
van het kapitaal van de holding in handen.
2.1.2
Royal Park Investments (RPI)
Op 26 april 2013 hebben de aandeelhouders van het Special Purpose Vehicle (SPV) Royal
Park Investments (de Belgische Staat, Ageas en BNP Paribas) beslist de portefeuille van het
SPV als één geheel te verkopen aan Lone Star Funds (in partnerschap met Crédit Suisse).
Die portefeuille bestaat uit gestructureerde producten die van Fortis werden overgeheveld toen de groep werd geherstructureerd. De verkoopprijs werd vastgesteld op nagenoeg
6,8 miljard euro.
De meerwaarde van deze verkoop, d.i. het verschil tussen de nettowaarde van de portefeuille op het moment van de verkoop en het kapitaal dat de aandeelhouders hadden geïnvesteerd bij de oprichting van de RPI, werd op nagenoeg 600 miljoen euro geschat, te verdelen
tussen de drie aandeelhouders van het SPV.
Na afloop van de transactie zou de Staat nagenoeg één miljard euro moeten ontvangen,
namelijk de terugbetaling van zijn participatie in het kapitaal (740 miljoen euro) en de
meerwaarde (261 miljoen euro).
Het SPV RPI zal na de verkoop van zijn portefeuille niet worden ontbonden om de rechtszaken voort te zetten die in de Verenigde Staten tegen investeringsbanken werden aangespannen die onjuiste informatie zouden hebben verstrekt. Het kapitaal ervan zou echter
moeten worden teruggebracht naar 50 miljoen euro.
2.1.3
BNP Paribas
Ageas beschikte over een optie waarmee het een meerwaarde kon genieten op 121 miljoen
aandelen van BNP Paribas in handen van de Staat boven een koers van 66,67 euro, vóór
10 oktober 2016. Ageas heeft die optie voor 144 miljoen euro aan de FPIM verkocht in het
kader van de verkoop van de portefeuille van het SPV Royal Park Investments.
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In ruil heeft de Staat 3.617.753 aandelen van BNP Paribas die de FPIM voor rekening van de
Staat in haar portefeuille hield naar het kapitaal van de FPIM overgedragen258.
2.2

Aan de Staat gestorte dividenden (in miljoen euro)
2008-2011

2012

2013
Ramingen

Dexia nv
BNP Paribas Fortis

Bonusaandelen

Verwezenlijkingen op
31 mei 2013
-

-

96,7

51,9

64,1

64,1

481,2

153,3

186,2

186,2

SPV Royal Park
Investments

-

-

-

-

Vitrufin

-

-

-

-

577,9

205,2

250,3

250,3

BNP Paribas

Totaal

Bron: FOD Financiën - Rekenhof
BNP Paribas Fortis en BNP Paribas hebben voor het boekjaar 2012 aangekondigd dat ze een
dividend van respectievelijk 0,53 en 1,5 euro per aandeel zouden uitbetalen.
Volgens de overeenkomst die het SPV Royal Park Investments met zijn aandeelhouders
heeft gesloten toen zijn portefeuille werd verkocht, zou het onder bepaalde voorwaarden
een dividend van 200 miljoen euro kunnen uitbetalen dat zou worden verdeeld onder de
drie aandeelhouders. Het deel dat aan de Staat zou toekomen werd niet opgenomen in de
ramingen voor het jaar 2013.
Dexia nv en Vitrufin hebben niet aangekondigd dat ze voor het boekjaar 2012 een dividend
zouden uitbetalen.

258 De 3.617.753 aandelen vertegenwoordigden een waarde van 145,4 miljoen euro, namelijk de aankoopprijs van de
optie vermeerderd met 1 %. De aandelen werden gewaardeerd tegen een gemiddelde koers van 40,20175 euro/
aandeel.

236

3

Door de Staat aan sommige financiële instellingen toegekende
leningen

3.1

Terugbetaling van de door de Staat toegekende leningen en de intresten (in miljoen euro)
Door de
Staat
geleende
bedragen

Terugbetalingen en intresten

2008-2011
Royal Park
Investments

Kapitaal

5.001,7

Intresten
Kaupthing

Kapitaal

160,0

Intresten
KBC

Kapitaal

3.500,0

Terugbetalingspremies
Intresten
Vitrufin

Kapitaal

81,6

Intresten
Totaal

8.743,3

2012

Saldo
van de
leningen

31 mei
2013

4.645,7

0,0

0,0

0,0(1)

11,9

0,0

0,0

-

120,7

12,8

0,1

26,4

3,0

0,7

0,1

-

0,0

3.500,0

0,0

0,0

0,0

525,0

0,0

-

297,8

297,8

245,5

-

-

-

0,0

81,6

-

-

6,1

-

5.079,1

4.336,3

251,8

108,0

(1) De lening die in 2008 aan RPI werd toegekend, werd in 2009 volledig terugbetaald. Het verschil
van 356 miljoen euro vertegenwoordigt een wisselkoersverlies.

Bron: FOD Financiën – Rekenhof
In 2012 heeft KBC de volledige lening die de Staat had toegekend, terugbetaald, samen met
een terugbetalingspremie van 525 miljoen euro.
Aangezien KBC in 2013 een dividend voor het boekjaar 2012 aan zijn aandeelhouders zal
storten, heeft de bank een intrest van 245,5 miljoen euro betaald op de bedragen die ze
tussen 1 januari en 17 december 2012 (datum van de laatste terugbetaling) van de federale
overheid had geleend.
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4

Door de Staat aan sommige financiële instellingen toegekende
waarborgen

4.1

Overzicht van de door de Staat toegekende waarborgen
Waarborg

Via reglementering of via overeenkomsten vastgelegd maximum

Toegekende
waarborgen op
31 mei 2013

Bankdeposito’s

100.000 euro per persoon en per financiële instelling

Idem

Levensverzekeringen (tak 21)

100.000 euro per verzekerde en per
verzekeringsmaatschappij

Idem

Kapitaal van de erkende coöperatieve vennootschappen

100.000 euro per individueel lid van
een coöperatieve vennootschap die
zelf lid is van het Bijzonder Fonds

Idem

Dexia (herfinanciering op de
interbankenmarkt – waarborg
2008) (uitdovend)

6,0 miljard euro

6,0 miljard euro

Dexia nv en Dexia Crédit Local
(herfinanciering op de interbankenmarkt)

43,7 miljard euro

33,0 miljard euro

KBC (portefeuille gestructureerde kredieten)

15,1 miljard euro

7,1 miljard euro

Royal Park Investments (de
5,8 miljard dollar en 236 miljoen pond
waarborg is afgelopen op 13 au- sterling
gustus 2013)

1,4 miljard dollar, d.i.
1,1 miljard euro

Ageas (waarborg op de door
Ageas ten opzichte van BNP
Paribas Fortis aangegane verplichtingen)

2,3 miljard euro

0,9 miljard euro

Nationale Bank (levering van
noodliquiditeiten)

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

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

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
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4.1.1
Dexia
In november 2012 zijn de Belgische, Franse en Luxemburgse regeringen het volgende overeengekomen:
•
•
•

De staten zullen een definitieve waarborg van maximum 85 miljard euro toekennen
voor sommige leningen uitgegeven door Dexia Crédit Local.
Dat bedrag zal onder de staten worden verdeeld naar rato van 51,41 % voor België
(43,7 miljard euro), 45,59 % voor Frankrijk en 3 % voor Luxemburg.
De maandelijkse commissie voor de waarborg wordt bepaald op 0,05 %.

In 2011 hadden de staten een tijdelijke waarborg van maximum 55 miljard euro toegekend
(waarvan 33,3 miljard euro voor België), vergoed tegen een tarief dat varieert naargelang
van de looptijd (tussen 0,7 % en 1,4 %)
4.1.2
BNP Parisbas Fortis
In december 2012 hebben de Staat en BNP Paribas Fortis een akkoord gesloten over de
vervroegde stopzetting van het waarborgakkoord over de portefeuille van gestructureerde
producten in handen van de bank (Fortis IN genoemd). De Staat waarborgde via dat waarborgakkoord de verliezen op die portefeuille ten belope van maximum 1,5 miljard euro.
4.1.3
Royal Park Investments (RPI)
RPI geeft door de Staat gewaarborgde commercial papers (effecten op korte termijn) uit om
zijn financiering te verzekeren. De waarborg geldt voor maximum 5,8 miljard Amerikaanse
dollar en 236 miljoen pond sterling (dat maakt 4,8 miljard euro). Ingevolge de verkoop van
de portefeuille van gestructureerde producten aan Lone Star Funds zal RPI geen nieuwe
commercial papers meer uitgeven en zal het dus geen beroep meer moeten doen op de
staatswaarborg. De waarborg op het programma van commercial papers is wel blijven lopen
tot het laatste commercial paper op 13 augustus 2013 op vervaldag kwam. In 2012 heeft RPI
34,3 miljoen euro aan de Staat gestort bij wijze van waarborgvergoeding.
4.1.4
KBC
De Staat waarborgt sinds 2009 de portefeuille van Collateralised Debt Obligations (CDO)
van KBC in ruil voor een jaarlijkse premie van 340,8 miljoen euro.
Op 20 december 2012 hebben de Staat en KBC aangekondigd dat de waarborgovereenkomst
werd herzien. Als KBC het aantal door de Staat gewaarborgde CDO kan verminderen, zou
het een korting kunnen genieten op de nog verschuldigde premies. De premievermindering
zal op 30 juni 2014 worden berekend en worden afgetrokken van de in december 2014 en
juni 2015 te betalen premies.
Sinds 2009 zijn twee CDO op vervaldag gekomen en heeft KBC acht CDO afgewikkeld. Op
30 mei 2013 waarborgt de Staat een portefeuille bestaande uit vijf CDO die een risico van
maximum 7,1 miljard euro vertegenwoordigen.
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4.2

Vergoeding van de door de Staat toegekende waarborgen (in miljoen euro)
Waarborg

2008-2011

2012

2013
Ramingen
(volgens
datum)

Verwezenlijkingen op
31 mei 2013

Bijzonder Beschermingsfonds voor
de deposito’s en de levensverzekeringen
Toegangsrecht van de financiële
instellingen

313,5

0,0

0,0

0,0

Jaarlijkse bijdrage van de
financiële instellingen

651,5

837,9

445,6
(juni 2013)

0,0

Toegangsrecht van de
verzekeringsmaatschappijen

23,2

0,0

0,0

0,0

Jaarlijkse bijdrage van de
verzekeringsmaatschappijen

163,3

160,0

161,2

161,2

Toegangsrecht van de
coöperatieve vennootschappen

1,5

0,0

0,0

0,0

Jaarlijkse bijdrage van de
coöperatieve vennootschappen

0,6

2,2

0,0

0,0

-

238,4

250,3
(juni 2013)

0,0

7,0

-

-

-

676,7

106,8

61,6

32,1

Dexia nv en Dexia Crédit Local
(herfinanciering op de interbankenmarkt)

-

368,1

149,0

139,7

Dexia nv (portefeuille door FSA beheerde gestructureerde producten)

131,9

2,3

-

-

KBC (portefeuille gestructureerde
producten)

852,0

340,8

340,8
(juni en december 2013)

0,0

Ageas (waarborg op de verplichtingen die Ageas ten aanzien van BNP
Paribas is aangegaan)

10,2

2,2

1,1

0,7

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

21,0

27,8

-

-

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

67,2

34,3

28,6

15,3

Resolutiefonds
Gemeentelijke Holding (2009-2010)
Dexia (herfinanciering op de interbankenmarkt – waarborg 2008)
(uitdovend)

Nationale Bank (levering van noodliquiditeiten)
Totaal
Bron: FOD Financiën en Rekenhof

Gratis waarborg
2.919,6

2.120,8

1.438,2

349,0
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5

Maatregelen om de stabiliteit van de eurozone te vrijwaren

5.1
Bilaterale leningen aan Griekenland
Tussen mei 2010 en december 2011 hebben de landen van de eurozone (met uitzondering
van Slovakije)259 52,9 miljard euro aan Griekenland geleend.
België heeft 1,9 miljard euro geleend, wat neerkomt op een bijdrage van nagenoeg 3,6 %.
Dat programma bestond uit zes leningen waarvan de initiële voorwaarden waren vervat in
het Loan Facility Agreement van 10 mei 2010:
•
•
•

een respijttermijn (tussen de storting van het kapitaal en de eerste terugbetaling): drie jaar;
looptijd van de lening (tussen de storting van het kapitaal en de laatste terugbetaling): vijf jaar;
intresten: Euribor drie maanden + 3 % voor de eerste drie jaar en daarna Euribor drie
maanden + 4 %.

Op 12 december 2012 heeft de Eurogroup beslist de leningvoorwaarden nog te versoepelen:
•
•
•

respijttermijn: tien jaar;
looptijd van de lening: dertig jaar;
intresten: Euribor drie maanden + 0,5 % (vanaf 15 december 2012).

5.2
Andere maatregelen
De lidstaten van de Eurozone hebben zich in februari 2012 ertoe verbonden het equivalent
van de opbrengsten op Griekse staatspapieren die hun centrale banken in bezit hebben,
aan Griekenland over te dragen. Daardoor moest België in 2013 52,5 miljoen euro storten,
waarvan 28,5 miljoen euro betrekking had op 2012.
Bovendien hebben de lidstaten zich er in november 2012 ook toe verbonden via een speciale rekening het equivalent van de opbrengsten uit obligaties van de Griekse regering uit
het Securities Market Program (SMP)260 van de nationale banken van het Eurosysteem, aan
Griekenland over te dragen. Daardoor moet België in 2013 77 miljoen euro storten.
5.2

Overzicht van de tussenkomsten van de European Financial Stability Facility
(in miljard euro)
De European Financial Stability Facility (EFSF) is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht die tot doel heeft de financiering te vergemakkelijken of financiering te verschaffen aan EU-lidstaten die in financiële moeilijkheden verkeren en die de euro als munteenheid hebben.
De EFSF is een tijdelijke vennootschap. Ze werkt op dit moment enkel op papier en zal
worden ontbonden wanneer Griekenland, Ierland en Portugal geen ondersteuningsmaatregelen meer nodig hebben.

259 Ierland en Portugal konden niet deelnemen aan het hele programma.
260 Door het SMP konden op de secundaire markt obligaties uitgegeven door de landen van de Eurozone, waaronder
Griekenland, worden teruggekocht.
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Maximumbedrag
van de door de
Staten toegestane
tussenkomsten
Steunprogramma:
Griekenland
Ierland
Portugal

Bedrag van de
tussenkomsten op
31 mei 2013

Uitgiften van de EFSF
om de tussenkomsten op
31 mei 2013 te financieren
105,6

61,1
17,7
26,0

44,5
12,8
19,0

Private Sector Involvement (PSI):
Griekenland

35,5

34,7

15,0

Herkapitalisatie van
de banksector:
Griekenland

50,0

48,2

48,2

190,3

159,2

168,8

Totaal
Bron: EFSF en Rekenhof

De steunprogramma’s zijn voornamelijk stortingen in speciën die hoofdzakelijk worden gefinancierd door leningen uitgegeven door de EFSF op de financiële markten.
De steun aan de Private Sector Involvement (PSI) bestaat uit effecten uitgegeven door de
EFSF en overgedragen aan de investeerders die in 2012 effecten van de Griekse schuld hebben omgeruild.
De herkapitaliseringssteun van de Griekse banksector gebeurt ook via door de EFSF uitgegeven effecten. Die effecten worden overgedragen aan het Hellenic Financial Stability Fund
dat ze overdraagt aan de banken in moeilijkheden. Via die effecten kunnen de banken zich
bij de ECB herfinancieren.
Alle door de EFSF uitgegeven effecten worden gewaarborgd door de staten (intresten en
kapitaal). Het aandeel van België in de waarborg is op dit moment vastgelegd op 3,72 %.
Aangezien de waarborgen die België aan de EFSF heeft toegekend, niet zijn opgenomen in
de algemene boekhouding van de Staat, kan het Rekenhof niet bepalen hoeveel ze vertegenwoordigen.
Omdat de EFSF geen internationale financiële instelling is, maar een privévennootschap,
gaat Eurostat ervan uit dat de schuld die de EFSF heeft uitgegeven, moet worden geboekt
bij de geconsolideerde brutoschuld (de zogeheten Maastricht-schuld) van de landen die de
leningen van de EFSF hebben gewaarborgd ten belope van hun aandeel in die waarborg261.
Die schuld (4,9 miljard euro in 2012) wordt door de Nationale Bank in de geconsolideerde
schuld opgenomen.

261 Eurostat, Treatment of the EFSF in national accounts, background note, 27 januari 2011.
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5.4

Overzicht van de tussenkomsten van het Europees Stabiliteitsmechanisme
(in miljard euro)

De opdrachten van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) zijn vergelijkbaar met die
van de EFSF. Het verschil is dat het ESM een permanente structuur is in de vorm van een intergouvernementele organisatie naar internationaal publiek recht. Het ESM werd op 8 oktober 2012 opgericht.
Maximumbedrag
van de door de
Staten toegestane
tussenkomsten
Steunprogramma’s:
Cyprus
Herkapitalisatie van de banksector:
Spanje

Bedrag van de
tussenkomsten
op 31 mei 2013

9,0

2,0

2,0

100,0

41,3

38,8

Financiering van de EFSF
Totaal

Uitgiften van
het ESM om de
tussenkomsten
op 31 mei 2013 te
financieren

15,6
109,0

43,3

56,4

Bron: ESM en Rekenhof
De steun aan Cyprus bestaat uit stortingen in specie terwijl de steun aan Spanje bestaat uit
effecten uitgegeven door het ESM die worden overgedragen naar een openbaar fonds dat de
Spaanse banksector moet herkapitaliseren (Fondo de Restructuracion Ordenada Bancaria,
FROB). Het FROB draagt de effecten vervolgens over aan de banken in moeilijkheden.
Een deel van de uitgiften van het ESM dient om de EFSF te financieren. Het programma
voor de uitgifte van effecten op korte termijn (de bills) dat in december 2011 door de EFSF
werd opgestart, werd immers door het ESM overgenomen.
Alle door het ESM uitgegeven effecten worden impliciet gewaarborgd (kapitaal en intresten) maar het waarborgsysteem verschilt lichtjes van dat voor de EFSF: het toegestane kapitaal van het ESM fungeert als waarborg. Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit het
volgestorte kapitaal dat de staten moeten betalen in de eerste jaren van de uitbouw van het
mechanisme, en uit het opvraagbare kapitaal. Indien het ESM niet genoeg heeft aan het
volgestorte kapitaal om zijn schuldeisers terug te betalen, kan het bijkomende middelen
opvragen om over de nodige fondsen te kunnen beschikken.
Voor België bedraagt het volgestorte kapitaal in het ESM 2,8 miljard euro, te betalen in vijf
schijven van 556,3 miljoen euro. België heeft al drie van de vijf schijven, d.i. 1,7 miljard euro,
gestort aan het ESM.
Aangezien het ESM een internationale instelling is, was Eurostat van oordeel dat de kredietverleningen van het ESM geen impact hebben op de overheidsschuld van de staten.
Eurostat gaat er immers van uit dat de schulden van de staten die via het ESM worden gefinancierd, geboekt worden als bedragen die verschuldigd zijn aan een Europese instelling.
Bovendien worden de leningen die het ESM aangaat op de financiële markten, opgenomen
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in de boekhouding van het ESM, zodat ze niet meer hoeven te worden opgenomen in de rekeningen van de staten262. De leningen die de staten uitgeven om het ESM te kapitaliseren,
doen de overheidsschuld van die staten wel toenemen.

6

Financieel resultaat van de verschillende steunmaatregelen
Periode

Instelling

Verrichting

Bedrag
(in miljoen euro)

Uitgaande kasstromen
2008-2009

Fortis, Dexia, Ethias, SPV
Royal Park Investments

Kapitaalinjectie

2008

FPIM

Expertisekosten (provisies)

2008

SPV Royal Park Investments

Kredietverlening

- 5.001,7

2008

KBC

Kredietverlening

- 3.500,0

2009

Kaupthing

Kredietverlening

- 160,0

2010-2011

Griekenland

Kredietverlening (brutobedrag –
service fee)

2010-2011

EFSF

Participatie in het kapitaal

2011

Belfius

Instap in het kapitaal

2011 – 2012

Apra Leven

Activering Bijzonder Beschermingsfonds voor de deposito’s
en de levensverzekeringen

- 16,9

2012

Vitrufin

Kredietverlening

- 81,6

2012

Dexia

Kapitaalinjectie

- 2.915,0

2012-2013

Europees stabiliteitsmechanisme (ESM)

Participatie in het kapitaal

- 1.669,0

Totaal uitgaande kasstromen (op 31 mei 2013)

- 11.640,0
- 20,0

- 1.932,7
- 0,9
- 4.000,0

- 30.937,8

Inkomende kasstromen
2009

SPV Royal Park Investments

Terugbetaling kredietverlening

2009

SPV Royal Park Investments

Intresten

2009-2013

Kaupthing

Terugbetaling kredietverlening

2009-2013

Kaupthing

Intresten

2008-2013

Verschillende financiële
instellingen

Vergoedingen voor waarborgregeling

+ 2.836,1

2008-2013

Deposito- en Consignatiekas

Bijdrage aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor de deposito’s en de levensverzekeringen

+ 2.314,9

2012-2013

Deposito- en Consignatiekas

Bijdrage aan het Resolutiefonds

+ 238,4

2010-2013

Griekenland

Intresten

+ 102,5

2010-2013

BNP Paribas Fortis en
BNP Paribas

Dividenden

+ 4.645,7(1)
+ 11,9
+ 133,6
+ 3,8

+ 1.033,4(2)

262 Eurostat, Eurostat’s preliminary view on the recording of the future European Stability Mechanism, 7 april 2011.
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Periode

Instelling

Verrichting

2011-2013

KBC

Intresten

2012

KBC

Terugbetaling kredietverlening

2012

KBC

Terugbetalingspremie

2013

Vitrufin

Intresten

Totaal inkomende kasstromen

Bedrag
(in miljoen euro)
+ 841,1
+ 3.500,0
+ 525,0
+ 6,1
+ 16.192,5

(1) De lening die in 2008 aan RPI werd toegekend, werd in 2009 volledig terugbetaald. Het verschil
van 356 miljoen euro vertegenwoordigt een wisselkoersverlies.
(2) Inbegrepen de opbrengst van de verkoop aan de bank Société Générale voor 212,9 miljoen euro
van 4,1 miljoen aandelen die in 2010 als dividend waren ontvangen.

Bron: FOD Financiën – Rekenhof
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In 2007 werden koninklijke besluiten genomen, ter vervanging van besluiten van 2002, om de
interne audit van de federale administratie te organiseren.
Het heeft meer dan twee jaar geduurd voordat de eerste etappe uit de bepalingen werd uitgevoerd, namelijk de benoeming van de leden van het auditcomité in februari 2010. Sindsdien
stroken de interne-auditactiviteiten en de aanwijzing van verantwoordelijken voor deze activiteiten nog altijd niet met de regelgeving. Tot slot heeft de eerste minister een nieuwe herziening
van deze koninklijke besluiten aangekondigd.
Volgens het Rekenhof blijkt uit de huidige situatie dat de overheden te weinig belang hechten
aan een interne audit, die bij wet wordt opgelegd.

1

Inleiding

1.1
Context
De Copernicushervorming, die in 2000 van start ging, wilde de voorafgaande controles
verminderen en in de federale administratie een internecontrolesysteem alsook een interne
audit opzetten.
Interne controle is een proces dat een redelijke zekerheid wil bieden dat de algemene doelstellingen van een organisatie (conformiteit, goed beheer, betrouwbaarheid van de informatie en vermogensbescherming) worden gerealiseerd.
Interne audit heeft tot doel de risicobeheersing en de goede werking van het internecontrolesysteem van een organisatie te evalueren op een objectieve en onafhankelijke manier.
1.2
Evolutie van de regelgeving
In 2002 werden twee koninklijke besluiten goedgekeurd die een systeem voor interne controle en een interne audit invoerden in de federale administratie263. Deze besluiten voorzagen in een dienst voor interne audit en een auditcomité per federale overheidsdienst.
Hoewel sommige diensten al een dienst voor interne audit hadden opgericht of dat achteraf
hebben gedaan, werden in de praktijk geen verantwoordelijken aangesteld voor die diensten en werden geen auditcomités opgericht.
De wettelijke verplichting om een interne audit te organiseren, die is vastgelegd in het kader van de hervorming van de rijkscomptabiliteit264, werd geleidelijk van toepassing op alle
federale en programmatorische overheidsdiensten, Defensie en de Federale Politie. Ze geldt
voor al deze diensten sinds 1 januari 2012.
De besluiten van 2002 zijn vervangen door drie besluiten van 17 augustus 2007265. Deze drie
besluiten zijn van toepassing op 22 overheidsdiensten en voorzien in één enkel Auditco-

263 Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem binnen de federale overheidsdiensten
en koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten.
264 Artikel 31 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
265 Koninklijk besluit betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende
macht, koninklijk besluit betreffende de interne-auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht en koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid.
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mité voor de federale administratie. Ze geven de voorkeur aan de organisatie van interneauditactiviteiten in plaats van aan de oprichting van een auditdienst binnen elke overheidsdienst266.
De eerste stap van de uitvoering van deze nieuwe regelgeving was de vorming van het Auditcomité van de federale overheid.
1.3
Opvolging van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft het parlement regelmatig ingelicht over het uitblijven van een interne
audit binnen de federale administratie.
In september 2003 stelde het vast dat er nog een lange weg te gaan was om de twee besluiten van 2002 tot uitvoering te brengen267.
In november 2005 merkte het Rekenhof op dat er nog geen enkele dienst voor interne audit
was opgericht die voldeed aan de vereisten van de regelgeving268.
In oktober 2008 benadrukte het Rekenhof de traagheid waarmee de nieuwe koninklijke besluiten van 2007 werden uitgevoerd269. De meeste federale overheidsdiensten hadden geen
verantwoordelijken voor de interne-auditactiviteiten aangewezen en er was geen Auditcomité opgericht.
De leden van het Auditcomité werden op 21 februari 2010 aangewezen en het Auditcomité
werd op 2 april 2010 geïnstalleerd.
In 2012 maakte het Rekenhof een stand van zaken op over de uitvoering van de interne controle en de interne audit van de federale administratie270. Het stelde vast dat minder dan de
helft van de overheidsdiensten (negen op tweeëntwintig) interne-auditactiviteiten organiseerden en dat geen enkele van de opgerichte diensten beantwoordde aan de voorwaarden
van de regelgeving.
Sinds de oprichting van het Auditcomité heeft het gebrek aan besluitvorming van de Ministerraad over de organisatie van de interne-auditactiviteiten voor een nieuwe afwachtende
houding gezorgd.

266 Voor de details van deze besluiten, zie Rekenhof, “Realisatie van een internecontrolesysteem en interne-auditactiviteiten – stand van uitvoering van de drie koninklijke besluiten van 17 augustus 2007”, 169 e Boek, Volume I, p.
304-315. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
267 Rekenhof, “De nieuwe aanpak van de controle door het Rekenhof in het licht van de hervorming van de comptabiliteitswetgeving en het Copernicusplan”, 160 e Boek, Deel I, p. 58. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
268 Rekenhof, “Hervorming van de federale overheidsdiensten”, 162e Boek, Volume I, p. 520-528. Ter beschikking op
www.rekenhof.be.
269 Rekenhof, “Realisatie van een internecontrolesysteem en interne-auditactiviteiten – stand van uitvoering van de
drie koninklijke besluiten van 17 augustus 2007”, 165e Boek, Volume I, p. 460-469. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
270 Rekenhof, “Realisatie van een internecontrolesysteem en interne-auditactiviteiten – stand van uitvoering van de
drie koninklijke besluiten van 17 augustus 2007”, 169 e Boek, Volume I, p. 304-315. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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In wat volgt maakt het Rekenhof een nieuwe stand van zaken op. Hiertoe heeft het Rekenhof op 20 maart 2013 de eerste minister gevraagd naar de redenen waarom de Ministerraad
verschillende beslissingen die noodzakelijk zijn voor de werking van het Auditcomité, niet
heeft genomen, alsook over de concrete organisatie van een interne audit in de federale
administratie.
De eerste minister heeft geantwoord bij brief van 5 juli 2013.

2

Werking van het Auditcomité

2.1
Samenstelling van het Auditcomité
Het Auditcomité van de federale overheid bestaat uit zeven deskundigen, van wie er minstens drie tot de Nederlandse en drie tot de Franse taalrol behoren. Ze zijn aangesteld voor
zes jaar bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voordracht
van de eerste minister, de minister van Begroting en de minister van Ambtenarenzaken271.
In een brief van 29 februari 2012 heeft het Auditcomité de eerste minister geïnformeerd
over twee vacatures binnen de Franse taalrol. Een vacature moet binnen een termijn van
vier maanden worden ingevuld272.
Deze vacatures werden in het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2012 gepubliceerd. De
kandidaturen moesten worden ingediend tegen 14 september 2012. De invulling van deze
twee mandaten was des te belangrijker, aangezien het Auditcomité slechts geldig kan beraadslagen indien ten minste vijf van zijn leden aanwezig zijn273.
In zijn brief aan de eerste minister van 20 maart 2013 vroeg het Rekenhof waarom er nog
niemand voor deze functies was aangewezen.
In zijn antwoord van 5 juli 2013 deelde de eerste minister het Rekenhof mee dat de Ministerraad op 14 juni twee koninklijke besluiten heeft goedgekeurd die de samenstelling van het
Auditcomité moeten aanvullen. Die koninklijke besluiten werden op 27 juni 2013 ondertekend en op 5 juli 2013 gepubliceerd.
2.2
Huishoudelijk reglement en auditcharter
Het huishoudelijk reglement van het Auditcomité moet worden goedgekeurd bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voordracht van de eerste minister274.
Het auditcharter van het Comité moet worden goedgekeurd bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voordracht van de eerste minister, de minister van Begroting en de minister van Ambtenarenzaken. Het wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

271
272
273
274

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité.
Artikel 8 van het genoemde koninklijk besluit.
Artikel 10, §  1, tweede lid, van het genoemde koninklijk besluit.
Artikel 15 van het genoemde koninklijk besluit.
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Het Auditcomité keurde op 6 september 2012 een ontwerp van huishoudelijk reglement
goed en op 11 oktober 2012 een ontwerp van charter. Op dezelfde data werden deze teksten
overgezonden aan de eerste minister, samen met twee ontwerpen van koninklijk besluit.
In zijn brief aan de eerste minister van 20 maart 2013 vroeg het Rekenhof naar de specifieke
moeilijkheden die kunnen verklaren waarom er nog geen enkele beslissing over deze twee
ontwerpen is genomen.
In zijn antwoord van 5 juli 2013 wijst de eerste minister erop dat deze ontwerpen zullen
moeten worden aangepast indien het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende
de interne-auditactiviteiten wordt herzien (zie hieronder).

3

Organisatie van de interne-auditactiviteiten

3.1
Normen
Om interne-auditactiviteiten binnen een overheidsdienst te kunnen organiseren, moet de
betrokken minister eerst kiezen op welke manier die activiteiten zullen worden georganiseerd. Hij baseert zich daarvoor op de aanbevelingen van het Auditcomité.
De regelgeving bepaalt dat deze activiteiten kunnen worden georganiseerd door een eigen
dienst, door een gemeenschappelijke dienst van verschillende overheidsdiensten of door
een externe dienstverlener275.
Voor deze activiteiten moet een verantwoordelijke worden aangewezen, ofwel voor elke
overheidsdienst, ofwel voor verschillende diensten naargelang van de gekozen regeling.
Voor de aanwijzing van die verantwoordelijke in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en Defensie verwijst de regelgeving naar het koninklijk
besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties
in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten 276.
De regelgeving over deze aanwijzing bepaalt dat het Auditcomité over de functiebeschrijving en over het competentieprofiel een bindend advies moet geven. Ze schrijven ook voor
dat er een selectiecomité moet worden samengesteld dat wordt voorgezeten door het Selectiebureau van de Federale Overheid en dat onder andere bestaat uit leden van het Auditcomité. De gekozen kandidaat wordt aangewezen door de koning voor een periode van zes
jaar. Zijn mandaat kan één keer worden hernieuwd277.
De aanwijzing van een verantwoordelijke moet de organisatie van interne-auditactiviteiten
concreet gestalte geven en de rekrutering van interne auditeurs voorafgaan.

275 Artikel 7, §  2, van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne-auditactiviteiten.
276 Artikel 12 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne-auditactiviteiten.
277 Er zijn vergelijkbare bepalingen voor de aanwijzing van een verantwoordelijke van de interne-auditactiviteiten in
de overheidsinstellingen bedoeld in de koninklijke besluiten van 2007.
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3.2
Keuze van de ministers
In juni 2011 heeft het Auditcomité zijn aanbevelingen over de organisatie van de interneauditactiviteiten bezorgd aan de Ministerraad278. Het stelde voor om één gezamenlijke auditdienst op te richten voor alle federale administraties.
De regering was toen in lopende zaken en het Comité heeft zijn aanbevelingen herhaald bij
de nieuwe regering die werd geïnstalleerd op 6 december 2011.
De ministers moeten zich uitspreken binnen drie maanden volgend op de aanbevelingen
van het Auditcomité. Toch had de Ministerraad zich in september 2012 nog altijd niet uitgesproken279.
Deze situatie heeft het Auditcomité ertoe aangezet elke minister op 28 september 2012 aan
te schrijven met de vraag zich individueel uit te spreken over de keuze van organisatiewijze
van de interne-auditactiviteiten in de overheidsdiensten waarvoor hij verantwoordelijk is.
Bij die gelegenheid heeft het Auditcomité gepreciseerd dat de keuze voor een gemeenschappelijke auditdienst voor verschillende diensten de vorm zou kunnen aannemen van een
gemeenschappelijke verantwoordelijke en permanente afdelingen in sommige overheidsdiensten.
De betrokken ministers hebben een specifieke auditdienst gekozen voor zes overheidsdiensten280. In de andere gevallen hebben heel wat ministers geopteerd voor een gemeenschappelijke dienst, soms met een permanente afdeling. Sommigen wilden een dienst die wordt
gedeeld met overheidsdiensten die van andere ministers afhangen. Tot slot wilden verschillende ministers een collegiale beslissing van de Ministerraad.
3.3
Interne-auditdiensten
Sinds de koninklijke besluiten van 2007 is het aantal overheidsdiensten dat beschikt over
een interne audit aanzienlijk toegenomen.
Van de 22 overheidsdiensten die onderworpen zijn aan de besluiten van 2007, beschikten
er eind 2012 elf over een interne-auditdienst281. Volgens het Auditcomité bereiken echter
minder dan de helft van deze diensten het reglementaire minimum van drie personen282.
In vijf gevallen vloeit het bestaan van een specifieke dienst voort uit de keuze van de minister. In de andere gevallen heeft de minister ofwel voor een gemeenschappelijke dienst
geopteerd, soms met een permanente afdeling, ofwel een beslissing van de Ministerraad
gevraagd.
278 Aanbevelingen van het Auditcomité voor de organisatie van de interne-auditactiviteiten binnen de federale administratie, verslag aan de Ministerraad, mei 2011.
279 Artikel 21, §  2, van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité.
280 FOD Buitenlandse Zaken, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), Defensie, FOD
Mobiliteit en Vervoer, FOD Justitie en FOD Economie.
281 Defensie, FOD Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken, Financiën, Mobiliteit en Vervoer, Economie, Volksgezondheid, P&O, FAVV, PDOS en POD Wetenschapsbeleid (Auditcomité van de federale overheid, Verslag aan de
regering over de werking van het internecontrolesysteem bij de federale overheid, juli 2013).
282 Artikel 7, §  2, van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne-auditactiviteiten bepaalt dat
een specifieke of gemeenschappelijke interne-auditdienst samengesteld moet zijn uit minstens drie personen,
onder wie de verantwoordelijke.
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Het Rekenhof stelt ook vast dat alle bestaande diensten informele diensten zijn, aangezien
het Auditcomité niet werd betrokken bij de aanwijzing van de verantwoordelijken ervan.
Hierdoor meent het Auditcomité dat het hun werkprogramma niet kan goedkeuren of toezien op de onafhankelijkheid en op de kwaliteit van hun werk 283.
3.4

Nieuwe initiatieven

3.4.1
Auditcomité
Op 21 februari 2013 heeft het Auditcomité de leidinggevenden samengebracht van de overheidsdiensten waarvoor de minister heeft geopteerd voor een specifieke dienst, om hen te
informeren over de regeling om de verantwoordelijken van de interne-auditactiviteiten aan
te wijzen284.
Hierbij is gebleken dat de procedure uit de regelgeving om deze verantwoordelijken aan te
wijzen (bindend advies van het Auditcomité over de functiebeschrijving en over het competentieprofiel, deelname van het Auditcomité aan de selectiejury en aan de evaluatie) en hun
hoge bezoldiging (weddeschaal 4), blokkerende factoren vormen. Dit is in het bijzonder het
geval voor de overheidsdiensten waar er al een interne-auditdienst bestaat.
Het Auditcomité heeft ook de ministers aangeschreven die hebben geopteerd voor een gemeenschappelijke interne-auditdienst, om hun te vragen de interne-auditdienst(en) verder
te installeren zoals bepaald in de regelgeving, door een leidend ambtenaar aan te wijzen om
dit proces te sturen285. Er werd geen enkele beslissing genomen.
3.4.2
Eerste minister
Via zijn brief van 20 maart 2013 aan de eerste minister wilde het Rekenhof informatie over
het gevolg dat wordt gegeven aan de keuzes van de ministers om concreet interne-auditactiviteiten te organiseren in de 22 betrokken overheidsdiensten, met name door een of meer
verantwoordelijken voor de interne-auditactiviteiten aan te wijzen binnen de reglementaire
voorwaarden.
In zijn antwoord van 5 juli 2013 kondigt de eerste minister aan dat er een werkgroep met de
minister van Begroting wordt opgericht om het koninklijk besluit betreffende de interneauditactiviteiten te herzien. Deze werkzaamheden gaan van start na de controle van de
begroting 2013 en de opstelling van de begroting 2014.
De eerste minister wil de regelgeving en bijgevolg het ontwerpcharter van het Auditcomité
en zijn huishoudelijk reglement herzien omdat de departementen menen dat de buitensporige kosten voor sommige functies onverenigbaar zijn met de huidige eis om de overheidsschuld te verminderen en dat de onafhankelijkheid van de auditeurs in het gedrang kan
komen als ze na een tijd naar hun departement moeten terugkeren.

283 De aanwijzing van de verantwoordelijke van de interne-auditactiviteiten stoot echter op een onaangepast juridisch
kader (zie het hiernavolgende artikel “Diensten Interne Audit van Defensie en van de FOD Financiën”).
284 Auditcomité van de federale overheid, Verslag aan de regering over de werking van het internecontrolesysteem bij de
federale overheid, juli 2013.
285 Artikel 7, §  6, van het genoemde koninklijk besluit.
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3.4.3
Commentaar van het Rekenhof
Het Rekenhof benadrukt dat binnen een federale administratie die over veel personeel beschikt, de kostprijs van een interne-auditdienst (waaronder de bezoldiging voor de verantwoordelijke van deze activiteiten) een investering vormt die noodzakelijk is voor een
vastberaden uitvoering van de regelgeving. Deze regelgeving biedt voorts een structurele
oplossing voor de overheidsdiensten waarvoor een dienst van minimum drie interne auditeurs, waaronder een verantwoordelijke, een te grote investering zou betekenen. Verschillende overheidsdiensten kunnen immers een gemeenschappelijke dienst oprichten. Om
een oplossing te bevorderen had het Auditcomité trouwens in september 2012 de mogelijkheid van een gemeenschappelijke dienst gesuggereerd, met één enkele verantwoordelijke,
maar met permanente afdelingen in de overheidsdiensten.
Budgettaire redenen kunnen bijgevolg niet worden aangevoerd om de uitvoering uit te stellen van de wettelijke verplichting om een interne audit te organiseren.
Wat de onafhankelijkheid van de auditeurs betreft, herinnert het Rekenhof eraan dat de regelgeving voorziet in een eenmalig hernieuwbaar mandaat van zes jaar voor de verantwoordelijke van de interne-auditactiviteiten. Voor de interne auditeurs wordt de functie uitgeoefend per hernieuwbare periode van zes jaar286. Bovendien legt de regelgeving de volgende
garanties op onafhankelijkheid op: onverenigbaarheid tussen een interne-auditfunctie en
om het even welke andere functie binnen de betrokken overheidsdienst, eerbiediging van
de beroepsnormen van de interne auditeurs, periodieke evaluatie van de naleving van deze
normen en toezicht van het Auditcomité.
De risico’s van onafhankelijkheid van de interne auditeurs vloeien veeleer voort uit het ontbreken van een specifieke loopbaan. Volgens het Rekenhof moet de regering specifiek voor
de interne auditeurs functiebeschrijvingen, profielen, weddeschalen, loopbaanvoorwaarden en mobiliteit vastleggen287.

4

Conclusies en aanbevelingen

Zes jaar na de goedkeuring van de koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 is er nog geen
enkele interne-auditactiviteit georganiseerd binnen de federale administratie die voldoet
aan de geldende bepalingen.
Het Auditcomité is opgericht in 2010, met meer dan twee jaar vertraging. Na de termijn die
het Comité nodig had om zijn aanbevelingen in te dienen in juni 2011, kon er geen enkele
beslissing worden genomen in afwachting van een regering met volledige bevoegdheden.
Sinds de vorming van de huidige regering in december 2011 is er geen schot gekomen in de
uitvoering van de regelgeving over interne audit.

286 Artikel 14, §  1, van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne-auditactiviteiten.
287 Wat de factoren betreft die de oprichting en de professionalisering van interne-auditdiensten bevorderen, en het
belang van specifieke statutaire bepalingen voor de interne auditeurs, zie Diane van Gils, Christian de Visscher en
Gerrit Sarens, Le développement de l’audit interne dans le secteur public belge, Téléscope, Revue d’analyse comparée
en administration publique, Volume 18, nr. 3, 2012, p. 73-107.
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Het heeft meer dan een jaar geduurd in de Ministerraad om opnieuw te komen tot een volledige samenstelling van het Auditcomité, waarvan er twee mandaten vacant waren sinds februari 2012. De regelgeving schrijft nochtans een termijn van maximum vier maanden voor.
De huidige situatie komt erop neer dat de betrokken overheidsdiensten geen interne audit
meer organiseren. De garanties uit de reglementering, waaronder meer bepaald het toezicht van het Auditcomité, worden bijgevolg niet geboden. Dit gebrek aan omkadering kan
tot zeer diverse situaties leiden. De evaluatie van de interne-auditdienst van Defensie en de
FOD Financiën illustreert dat288.
Voor het Rekenhof vormde het feit dat sommige ministers een collegiale beslissing wilden voor
de diensten waarvoor zij verantwoordelijk zijn, geen belemmering dat de betrokken leidinggevenden in de andere gevallen concrete uitwerking gaven aan de keuze van de ministers.
Deze situatie wijst erop dat de ministers en leidinggevenden van de overheidsdiensten te
weinig belang hechten aan de positieve bijdrage van een interne audit, die bij wet wordt
opgelegd. De reglementaire bepalingen over interne audit moeten worden herzien omdat
ze niet zijn uitgevoerd.
Volgens het Rekenhof kunnen de volgende oorzaken de besluiteloosheid van de overheidsdiensten in de hand werken.
a) Het onstabiele kader om de interne audit te organiseren. De regelgeving wordt niet uitgevoerd en wordt vervolgens herzien. Ook wordt er één enkele gemeenschappelijke dienst
voor de federale administratie voorgesteld, terwijl de Ministerraad hierover achteraf
geen beslissing neemt.
b) Het gebrek aan sanctie of aansporing om de interne audit in te voeren, zoals de responsabilisering van de leidinggevenden aan de hand van evaluatiecriteria gekoppeld aan de
interne controle en de interne audit of het feit om te voorzien in een specifieke begrotingsallocatie.
c) Het gebrek aan rationalisering van de administratieve en budgettaire controles. Het behoud van de preventieve controles bevordert de invoering van een nieuwe vorm van controle niet.
d) H
 et ontbreken van een specifieke loopbaan voor de interne auditeurs en het gebrek aan
overgangsmaatregelen die rekening houden met de personen die al zijn toegewezen aan
een informele interne-auditdienst. Hoe langer de interne-auditdiensten al bestaan, hoe
groter de uitdaging zal zijn voor de omschakeling ervan in termen van personeelsbeheer.
e) Het feit dat de ministers die een leidende rol vervullen bij de uitvoering van de koninklijke besluiten van 2007 (eerste minister, Budget en Beheerscontrole, Ambtenarenzaken)
in de overheidsdiensten waarvoor ze bevoegd zijn geen interne-auditactiviteiten hebben
georganiseerd die voldoen aan de regelgeving.

288 Zie het hierna volgende artikel “Diensten Interne Audit van Defensie en van de FOD Financiën”
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In het kader van de budgettaire en boekhoudkundige hervorming van 2003 had de afschaffing van het voorafgaand visum van de uitgaven tot logisch gevolg dat er een interne auditfunctie zou worden georganiseerd, wat van toen af aan is opgenomen in de wet.
In zijn advies over de afschaffing van het voorafgaand visum benadrukte het Rekenhof het
volgende: “Door de wettelijke verplichting op te leggen een interne controle en een interne audit
te organiseren, plaatst de voorgestelde hervorming de uitvoerende macht voor zijn eigen verantwoordelijkheden waarover hij verantwoording zal moeten afleggen voor het Parlement”289.
Het Rekenhof stelt vast dat de doelstellingen die de wet nastreeft, op dit moment niet bereikt zijn.

289 Parl. St. Kamer, 13 maart 2003, DOC 50 1870/4, Bijlage 1 van het advies, Het Standpunt van het Rekenhof, p. 72.
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Bij de federale administratie zijn er verschillende interne-auditdiensten, maar geen enkele beantwoordt aan de vereisten van de koninklijke besluiten van 2007 betreffende de interne audit
en het Auditcomité.
Het Rekenhof wenst op de verslagen van de interne audit te steunen om zijn eigen controles
te bepalen en vorm te geven, maar daarvoor moet eerst de kwaliteit van die verslagen worden
geëvalueerd.
Het Rekenhof voerde een evaluatie uit bij Defensie en bij de FOD Financiën, waaruit bleek
dat er sterk verschillende situaties bestaan. Zo zet Defensie veel personeel in voor een dienst
Interne Audit, die heel professioneel werkt. De FOD Financiën daarentegen maakt weinig middelen vrij voor de interne audit. Die middelen zijn bovendien over verschillende cellen verspreid
en worden al te vaak voor andere doelen ingezet.

1

Doelstellingen

Het Rekenhof heeft geëvalueerd hoe bij Defensie en bij de FOD Financiën de interne-auditnormen worden nageleefd.
De twee diensten zijn alle twee onderworpen aan de koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem en de interne-auditactiviteiten290. Beide
organiseren interne-auditactiviteiten, zonder dat die echter onder het gezag staan van een
hoofd van de interne-auditactiviteiten dat is aangewezen volgens de voorwaarden uit de
reglementering.
De evaluaties zijn bedoeld om na te gaan in hoeverre het Rekenhof in het kader van zijn
eigen controles kan steunen op de werkzaamheden van die interne-auditdiensten. Die samenwerking heeft tot doel nutteloze druk op de geauditeerden te vermijden en het aantal
geauditeerde entiteiten te verhogen.
Overeenkomstig de normen van Intosai291, mag het Rekenhof slechts gebruikmaken van de
werkzaamheden van een dienst Interne Audit nadat het de kwaliteit daarvan heeft geverifieerd. In het vooruitzicht van een unieke controleketen moeten die activiteiten trouwens
zó worden georganiseerd dat de externe controleorganen zich op geldige wijze op de conclusies ervan kunnen baseren292.
Het Rekenhof heeft zich voor zijn evaluaties gebaseerd op de beroepsnormen voor interne
auditors die worden gepromoot door het IIA (Institute of Internal Auditors) en op de richtlijnen van Intosai over de internecontrolenormen in de overheidssector. De koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 verwijzen expliciet naar die normen.

290 Koninklijk besluit betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende
macht; koninklijk besluit betreffende de interne-auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht; koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Overheid.
291 International Organisation of Supreme Audit Institutions (internationale organisatie van hoge instellingen die de
overheidsfinanciën controleren), cf. de Richtlijnen over de internecontrolenormen die men in de overheidssector moet
voorstaan en Samenwerking en coördinatie tussen hogecontrole-instellingen en de interne auditors bij de overheid.
292 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne-auditactiviteiten.
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De verslagen van het Rekenhof werden toegestuurd aan de betrokken ministers, aan Defensie, aan de FOD Financiën en aan het Auditcomité.
De interne-auditactiviteiten zijn onderworpen aan de internationale normen voor de interne-auditpraktijk en worden minstens om de vijf jaar geëvalueerd door een onafhankelijke
evaluator van buiten de dienst293.
Het Rekenhof heeft het initiatief voor de huidige evaluatie van de diensten Interne Audit
van Defensie en van de FOD Financiën genomen als externe auditor die optreedt voor rekening van het parlement. Deze evaluatie ontheft de betrokken entiteiten echter niet van
de verplichting om zich elke vijf jaar aan een externe evaluatie te onderwerpen, die ze zelf
moeten organiseren.

2

Interne audit van Defensie

2.1
Evolutie
De minister van Defensie heeft in het kader van de implementatie van de koninklijke besluiten van 2007 geopteerd voor een specifieke dienst Interne Audit.
Bij wijze van overgangsregeling en vooruitlopend op de definitieve implementatie van die
vernoemde koninklijke besluiten, heeft de Ministerraad van 23 november 2007 bij het Ministerie van Landsverdediging een onafhankelijke dienst Interne Audit ingesteld. De dienst
telde in 2012 zestien interne auditors.
De reglementering294 verwijst voor de aanstelling van een hoofd van de interne-auditactiviteiten naar het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale en de programmatorische federale overheidsdiensten.
Dat koninklijk besluit is echter niet van toepassing op het Ministerie van Landsverdediging.
Het huidige hoofd van de Interne Audit van Defensie werd door de koning aangesteld met
toepassing van een bepaling die in 2010 werd ingevoegd in het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten295.
Die aanstelling gebeurde nadat bij Defensie een intern proces werd doorlopen, zonder tussenkomst van het Auditcomité van de Federale Overheid. Het Auditcomité is daarom van
oordeel dat Defensie niet over een echte dienst Interne Audit beschikt zoals bepaald door
de koninklijke besluiten van 2007.
Het Rekenhof meent dat het koninklijk besluit over de interne-auditactiviteiten een juridisch kader creëert dat niet geschikt is voor Defensie. Het departement had het Auditco-

293 Artikel 4 van het koninklijk besluit betreffende de interne-auditactiviteiten.
294 Artikel 12 van het koninklijk besluit betreffende de interne-auditactiviteiten.
295 Artikel 5 van het koninklijk besluit van 6 april 2010 tot wijziging van meerdere bepalingen betreffende de structuur
van het Ministerie van Landsverdediging, het statuut van de militairen, het uniform en de bibliotheek van Defensie. Zie de artikelen 1 en 39/1 van het koninklijk besluit van 21 december 2001.
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mité echter wel kunnen betrekken bij de aanstelling van het hoofd van de interne audit en
bij het selectieproces.
Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat Defensie aan het hoofd van zijn dienst Interne Audit een hoge graad wilde toekennen, overeenkomstig de reglementering en de beroepsnormen. Het huidige hoofd heeft op dit moment die graad echter niet.
Er zijn regelmatig contacten met het Auditcomité van de Federale Overheid, maar het comité heeft noch het auditcharter van de dienst Interne Audit van Defensie, noch zijn werkprogramma goedgekeurd.
2.2
Conclusies en aanbevelingen
Defensie heeft heel wat geïnvesteerd om een dienst Interne Audit op te richten. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het interne-auditcharter zeer volledig is en dat de deontologie
bijzondere aandacht krijgt.
De professionaliteit van de aanpak en van de werkzaamheden van de auditors maken het
mogelijk dat het Rekenhof bij zijn eigen controles gebruik maakt van de verslagen van de
dienst Interne Audit van Defensie.
Het Rekenhof stipt echter drie grote zwakke punten aan die afbreuk doen aan de onafhankelijkheid van die dienst. Het gaat over de manier waarop het hoofd wordt aangesteld, over
zijn graad en over de relaties met het Auditcomité. Volgens de internationale normen weegt
elke schijn van gebrek aan onafhankelijkheid even zwaar als een echt feit.
Bovendien kampt de dienst Interne Audit van Defensie met een groot personeelsverloop.
Dat verloop is inherent aan het beheer van de loopbaan van officieren.
Volgens het Rekenhof moet er een geschikt juridisch kader komen en moeten de betrekkingen met het Auditcomité worden genormaliseerd.
Voortaan zou het hoofd van de interne-auditactiviteiten een voldoende hoge rang moeten
bekleden op het moment van zijn aanstelling.
Het Rekenhof beveelt ook aan schikkingen te treffen om de functie van interne auditor
bij Defensie zo aantrekkelijk te maken dat men ze voor een hernieuwbare periode van zes
jaar wil uitoefenen, zoals bepaald in het koninklijk besluit betreffende de interne-audit
activiteiten.
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3

Interne audit bij de FOD Financiën

3.1
Evolutie
In het kader van de implementatie van de koninklijke besluiten van 2007 heeft de minister
van Financiën op lange termijn gekozen voor een gezamenlijke dienst en op korte en middellange termijn voor een specifieke afdeling bij de FOD Financiën die onder het gezag staat
van een verantwoordelijke die voor verschillende federale overheidsdiensten tegelijk werkt.
Lang voor er een federaal reglementair kader voor de interne audit was, werden een cel Interne Audit van de fiscale besturen en vervolgens een interne-auditcel van de administratie
van de Thesaurie opgericht296.
Er was voorzien in een organieke formatie van zes leden voor de interne-auditcel voor de
fiscale administraties en van twee leden voor die van de Thesaurie. In juli 2013 waren er in
werkelijkheid respectievelijk twee en nul personeelsleden.
Naast het duidelijk ontoereikende aantal interne auditors wordt de capaciteit van die cel
ook beperkt door talrijke opdrachten vanuit het directiecomité of andere hiërarchische instanties. Dat tast de naleving van de professionele normen van de interne auditors aan.
Om deze toestand te verhelpen heeft de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën begin juli 2013 een interne selectieprocedure opgestart voor personeelsleden van
niveau A, die moet leiden tot de aanwerving van twee interne auditors. Eind 2013 zou de
interne-auditdienst van de FOD Financiën dus vier personeelsleden moeten tellen. Op termijn zou hij tegen eind 2015 moeten bestaan uit dertien interne auditors.
Meer recent werd een specifieke interne-auditdienst opgericht als autonome dienst van de
FOD Financiën om op 1 september 2013 in de plaats te komen van die diensten297.
In 1995 heeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een dienst opgericht
die, parallel met de interne-auditcel van de Fiscale Administraties, interne audits en controle- en adviesopdrachten uitvoert voor de directie. Die dienst werd later opgericht dan
de interne-auditcel van de fiscale administraties, die ook bevoegd was voor Douane en Accijnzen en moest tegemoetkomen aan specifieke behoeften.
Bovendien is sinds de oprichting van het Agentschap van de Schuld in 1998 een door het
Rentefonds ter beschikking gestelde interne auditor aan dat Agentschap verbonden, dus
vóór de oprichting van de interne-auditcel van de Thesaurie (waarvan het Agentschap

296 Krachtens het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van het Ministerie van Financiën. Oorspronkelijk heette die
dienst gewoon “interne-auditcel” en was hij bevoegd voor heel het departement, behalve voor de Thesaurie.
Toen de interne-auditcel van de administratie van de Thesaurie werd opgericht (bij koninklijk besluit van 12 januari 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van
het Ministerie van Financiën) kreeg de eerste dienst de volledige naam “interne-auditcel voor de fiscale administraties”, om het onderscheid te kunnen maken met die eerste dienst.
297 Krachtens artikel 1, 5°, van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de diensten, andere
dan operationele, van de Federale Overheidsdienst Financiën. Het ministerieel besluit van 19 juli 2013 bepaalt dat
die bepalingen op 1 september 2013 van kracht worden.
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a fhangt). Deze auditor heeft een adviserende en controlerende rol, maar voert geen interneauditopdracht uit.
3.2
Conclusies en aanbevelingen
De FOD Financiën beschikt sinds 1991 over een dienst met interne-auditopdrachten. Daarmee vervult dat departement binnen de federale overheidsdiensten een voortrekkersrol.
Het Rekenhof stelt echter vast dat die essentiële functie bij de FOD Financiën niet op een
bevredigende manier wordt uitgeoefend, noch in het licht van de reglementering noch in
het licht van de professionele normen.
Er worden interne-auditopdrachten uitgeoefend door velerlei cellen, zonder coördinatie en
zonder één verantwoordelijke. Dat is niet in overeenstemming met de reglementering. De
toestand zou moeten kunnen worden genormaliseerd door de oprichting van een nieuwe
interne-auditdienst op 1 september 2013.
De personeelsleden die de interne-auditopdrachten moeten uitvoeren, beschikken weliswaar over de nodige competenties, maar door het huidige personeelsgebrek kunnen ze niet
alle doelstellingen halen die aan die functie verbonden zijn.
In het algemeen kan het Rekenhof zich daardoor niet op de interne-auditverslagen van de
FOD Financiën baseren voor van zijn eigen controles. Wat de verslagen van de interneauditcel van de Fiscale Administraties betreft, kan het Rekenhof ze pas gebruiken als het is
nagegaan of de professionele normen in acht konden worden genomen bij de voorwaarden
waarin en de middelen waarmee ze werden uitgewerkt. In de andere gevallen kan het Rekenhof zich vanwege de voorwaarden en de kenmerken van de uitgevoerde opdrachten niet
baseren op de opgestelde verslagen om zijn eigen controles uit te voeren.
Het Rekenhof is van oordeel dat het departement een prioriteit zou moeten maken van het
versterken van het personeel en van de normalisatie van de betrekkingen met het Auditcomité van de Federale Administratie.
Vanaf 1 september 2013 zullen alle interne-auditopdrachten moeten worden uitgevoerd
door de nieuwe interne-auditdienst van de FOD Financiën. De andere instanties van de
FOD moeten van dergelijke opdrachten worden ontheven zodat ze niet meer op het specifieke werkterrein van de nieuwe dienst komen.

Aspecten van de interne
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Aspecten interne controle backoffice Agentschap van de Schuld

Bij de backoffice van het Agentschap van de Schuld bestaat een internecontrolecultuur die
wordt ondersteund door deontologische codes, procedurehandleidingen, een risicoanalyse en
sturingsinstrumenten.
Het Rekenhof beveelt echter meer formalisering aan bij de uitbouw van de interne controle.

1

Context

Het Agentschap van de Schuld geeft de effecten van de openbare schuld uit en beheert de
thesauriepositie van de Staat. Het Agentschap bestaat net zoals een bankinstelling uit een
frontoffice (sluiten van de financiële verrichtingen), een middle office (risicobeheer) en een
backoffice (validering van de verrichtingen).
De audit wil bepaalde elementen evalueren van de interne controles die zijn ingesteld binnen de backoffice. Die valideert o.m. de verrichtingen uitgevoerd op de markten, stelt betaalinstructies op en organiseert de aanbestedingen van effecten van de openbare schuld.
De Intosainorm die voor deze audit als referentie wordt genomen, is norm Intosai Gov
5410 - Richtsnoeren voor de planning en de uitvoering van een verificatie van de interne
controles van de rijksschuld. Deze norm is geïnspireerd op het COSO-model. Hij stelt definities en verificatieprocedures voor om de vijf componenten van de interne controle te
evalueren (de controleomgeving, de risico-evaluatie, de controleactiviteiten, de informatie,
de communicatie en het toezicht). In deze audit komen echter niet alle elementen van de
interne controle aan bod, zoals de evaluatie van het humanresourcesbeleid, dat valt onder
het algemeen kader van het openbaar ambt.

2

Onderzoeksresultaten

2.1

Controleomgeving

2.1.1
Integriteit en ethische waarden
De ambtenaren van het Agentschap van de Schuld moeten drie deontologische codes in
acht nemen, namelijk die voor alle federale ambtenaren298, die voor de medewerkers van de
FOD Financiën299 en een specifieke code voor het Agentschap van de Schuld.
De specifieke deontologische code die van kracht is voor het Agentschap van de Schuld is een
handvest van 23 oktober 2006 dat door de administrateur-generaal van de Thesaurie werd
goedgekeurd en dat onder alle personeelsleden van het Agentschap werd verspreid. Het gaat
o.m. in op de ethiek, de vertrouwelijkheid en de onafhankelijkheid en de externe betrekkingen.
Door hun functie hoeven de ambtenaren van de backoffice niet te onderhandelen met tegenpartijen van het Agentschap. Tot nu toe werd nog tegen geen enkel lid van de backoffice
een tuchtprocedure opgestart wegens een gebrek aan integriteit of deontologisch gedrag.

298 Omzendbrief nr. 573 van 17 augustus 2007 met betrekking tot het deontologisch kader voor de ambtenaren van het
federaal administratief openbaar ambt.
299 Leidraad bij het deontologisch kader, FOD Financiën, 12 maart 2013.
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2.1.2
Organisatiestructuur en procedures
Het Agentschap wordt collegiaal beheerd door de directeurs die samen het Strategisch Comité en het Uitvoerend Comité vormen. Die worden respectievelijk voorgezeten door de
administrateur-generaal van de Thesaurie en door de administrateur die verantwoordelijk
is voor het Agentschap van de Schuld.
De operationele taken van het Agentschap zijn strikt opgesplitst in drie directies, met name
de frontoffice, de middle office en de backoffice. Die scheiding werd bekrachtigd door een
beslissing van de Ministerraad van 25 maart 1997. De personeelsleden krijgen bevoegdheden om verbintenissen aan te gaan in het kader van de financiering van de Staat. Die bevoegdheden houden enerzijds rekening met die organieke scheiding en anderzijds met de
graad van de ondertekenaars, met inbegrip van het management 300.
Afgezien van de zeldzame verrichtingen “buiten de markten” worden alle verrichtingen van
de backoffice in de procedurehandleidingen vermeld. De verrichtingen “buiten de markten”
zijn verrichtingen die niet worden gesloten door een trader van de frontoffice (en die dus
niet worden verwerkt door het informaticasysteem) maar waarvoor de backoffice een betaalorder opstelt. De Staat heeft die procedure bijvoorbeeld gehanteerd om bepaalde bankinstellingen in allerijl te herkapitaliseren.
De backoffice stelt de betaalorders voor de staatskassier (Nationale Bank) op. Die voert de
betalingen uit. De staatskassier moet de opportuniteit van een betaling niet evalueren en
evenmin nagaan of de naam van de begunstigde overeenstemt met de IBAN-code van de
bankrekening. Het basisbeginsel voor de betalingen is dat vier ogen meer zien dan twee: de
directeur (of zijn adjunct) ondertekent de betaalinstructie die via fax wordt verzonden en
een andere medewerker bevestigt de betaling via een beveiligde e-mail (identificatie via de
identiteitskaart). Dat principe geldt tot 17 uur, de gebruikelijke tijd waarop de verrichtingen
op de interbancaire markt worden afgesloten. Tussen 17 en 18 uur (sluitingstijd van het betaalsysteem) is er nog slechts één ambtenaar aanwezig om de laatste verrichtingen van de
dag af te handelen. Het Agentschap verantwoordt die regeling door het feit dat buiten die
uren nog heel zelden nieuwe transacties worden gesloten.
Om zich te conformeren aan de gebruiken in de marktzalen, zal de controle van de bankrekeningen van de tegenpartijen in de toekomst worden overgenomen door de middle office.
Momenteel is de validering een vormelijke controle: de backofficemedewerker kijkt na of de
transactiegegevens die door de trader in het systeem werden ingevoerd, overeenstemmen
met de informatie die de tegenpartij heeft meegedeeld. De backoffice verricht dus geen
controle ten gronde. Binnen het Agentschap van de Schuld voert enkel de interne audit een
grondige controle uit op de verrichtingen van de frontoffice.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de backofficemedewerkers de verrichtingen conform de
procedurehandleidingen uitvoeren.

300 Zie het ministerieel delegatiebesluit dat de taken van elk personeelslid van het Agentschap van de Schuld op naam
vermeldt. Het laatste besluit is het ministerieel besluit van 29 maart 2013 betreffende de machtiging voor het
aangaan van leningen of voor het beheer van de Staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de algemene administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld.
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Ook de organisatiestructuur en de procedures van het Agentschap beantwoorden aan de
behoeften inzake schuldbeheer. Dat de structuur en de procedures van het Agentschap voldoen aan de standaarden en de geldende gewoonten binnen de financiële sector, is immers
een permanente eis van de tegenpartijen.
2.1.3
Informaticasystemen
Het Agentschap van de Schuld verandert momenteel van informaticasysteem. Het nieuwe
systeem is ontwikkeld en zal geleidelijk operationeel worden. Het is bijgevolg voor het Rekenhof te vroeg om dit nieuwe systeem te evalueren vanuit het perspectief van de interne
controle.
2.2
Risico-evaluatie
De interne audit heeft de risico’s in kaart gebracht voor het hele Agentschap van de Schuld
en dus ook voor de backoffice. Dat gebeurde in de vorm van een kwetsbaarheidsanalyse
op grond van de potentiële impact van het risico en de frequentie waarmee het risico zich
voordoet.
Als aanvulling op het in kaart brengen van de risico’s door de interne audit heeft het Rekenhof de operationele risico’s en de frauderisico’s geëvalueerd. Die analyse heeft uitgewezen
dat er geen hoge risicofactor voor het Agentschap van de Schuld bestaat.
2.3
Algemene, specifieke en impliciete doelstellingen
De algemene doelstellingen van de schuldbeheerders, namelijk liquiditeiten voor de Schatkist verkrijgen en een evenwicht tussen kostprijs en stabiliteit behouden, sluiten aan bij de
algemene doelstellingen van de wetgever 301.
De specifieke doelstellingen van elke directie van het Agentschap worden vastgesteld door
het Uitvoerend Comité, dat alle activiteiten van het Agentschap coördineert. Deze doelstellingen moeten vervolgens worden goedgekeurd door de administrateur-generaal van de
Thesaurie, die de interne controle aanstuurt.
De enige doelstelling die het Uitvoerend Comité vaststelt, betreft de publicatie van de resultaten van de aanbestedingen: de resultaten van de aanbestedingen van lineaire obligaties en van schatkistcertificaten moeten op verzoek van de frontoffice en van de tegenpartijen in maximum acht minuten worden gepubliceerd.
De backoffice heeft heel wat impliciete doelstellingen, zoals een verrichting correct valideren, een betaalorder op tijd en foutloos opstellen, een aanbesteding organiseren binnen de
vereiste termijnen en zonder informaticaproblemen.
Ondanks het gebrek aan formalisering stelt het Rekenhof vast dat de impliciete doelstellingen van de backoffice worden behaald. Een financiële transactie kan immers slechts
worden afgehandeld indien de backoffices van beide tegenpartijen (waaronder die van het

301 Artikel 8, §  2, van de middelenbegroting van het begrotingsjaar 2013 bepaalt: “Het beheer van de overheidsschuld
heeft als voornaamste doel de financiële kost van de federale Staatsschuld te verminderen in het kader van een beheer
van de marktrisico’s en van de operationele risico’s rekening gehouden met de algemene doelstellingen van het begrotings- en het monetair beleid.”
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 gentschap) correct werken. De interne audit geeft aan dat de backoffice van het AgentA
schap nooit klachten van de tegenpartijen heeft ontvangen. Ook heeft de interne audit geen
incidenten aan het licht gebracht bij aanbestedingen van lineaire obligaties en schatkistcertificaten.
2.4
Informatie en communicatie
De backoffice stelt elke maand een verslag op voor het Uitvoerend Comité. Daarin worden
de opvallendste feiten van de maand opgesomd, zoals de beleggingen van overheidsinstellingen bij de Schatkist, de activiteiten met de buitenlandse Schatkisten, de boetes die de
tegenpartijen bij bepaalde verrichtingen moeten betalen,… Het Rekenhof meent dat de inhoud van het maandelijkse verslag van de backoffice het management nuttige informatie
biedt.
De backofficemedewerkers beschikken over deskundigheid waarop het management een
beroep doet om bijvoorbeeld nieuwe financiële producten te ontwikkelen. Daarover wordt
niet noodzakelijk een verslag opgesteld.
2.5

Toezicht

2.5.1
Sturingsinstrumenten voor de interne controle
De interne controle binnen het Agentschap van de Schuld wordt aangestuurd door de administrateur-generaal van de Thesaurie. Daartoe beschikt hij in hoofdzaak over twee formele
instrumenten: de Key Performance Indicators (KPI’s) en de notulen van het ochtendcomité.
Key Performance Indicators (KPI’s)
Aan de hand van KPI’s kan men de performantie van een proces meten en controleren. Op
verzoek van de administrateur-generaal heeft de interne audit twee KPI’s ontwikkeld die
betrekking hebben op de backoffice en die het vermogen van de backoffice controleren om
de resultaten van de aanbestedingen van lineaire obligaties en schatkistcertificaten te publiceren in maximum acht minuten.
De interne auditor compileert, onderzoekt en verantwoordt ook de resultaten van de KPI’s.
De KPI’s worden elke maand voorgesteld aan een comité dat bestaat uit het management en
uit vertegenwoordigers van elke dienst.
Notulen van het ochtendcomité
Elke ochtend komt het personeel van het Agentschap samen om de verrichtingen van de
vorige dag en eventuele operationele problemen te bespreken.
De interne auditor stelt de notulen van deze vergadering op. Door tijdsgebrek gebeurt dat
niet regelmatig. De interne audit wijst erop dat als er geen notulen worden opgesteld, hij
het management informeert over de kwesties waaraan het aandacht zou moeten besteden.
2.5.2
Interne audit
De interne audit wordt uitgevoerd door een auditor die is verbonden aan het Agentschap
van de Schuld sinds de oprichting ervan in 1999. Hij is bijgevolg in dienst genomen vóór de
bekendmaking van de eerste koninklijke besluiten betreffende de interne controle en de
interne audit (mei en oktober 2002 en in 2007 gewijzigd).
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In het kader van de interne controle heeft de interne audit een tweeledige opdracht: een adviserende opdracht en een opdracht om de goede werking van de interne controle te verzekeren.
De adviserende opdracht van de interne auditor is belangrijk bij de invoering van een internecontrolefunctie binnen het Agentschap (bevordering van de concepten van de interne
controle, in kaart brengen van de risico’s, ontwikkeling van KPI’s…). Om de goede werking
van de interne controle te evalueren, houdt de interne auditor permanent toezicht op de
activiteiten van het Agentschap. Dit model van permanent toezicht is verantwoord in een
entiteit die dagelijks actief is op de financiële markten. De interne auditor voert echter geen
opdrachten van interne audit uit (zie punt 3.1 van het artikel Diensten Interne Audit van
Defensie en van de FOD Financiën).

3

Conclusies en aanbevelingen

Dankzij de inzet van het management, de deskundigheid van de interne auditor en de organisatiestructuur van het Agentschap bestaat er een internecontrolecultuur binnen de
backoffice van het Agentschap van de Schuld.
De interne controle zou echter meer moeten worden geformaliseerd. Het Rekenhof beveelt
aan dat het Uitvoerend Comité alle doelstellingen die de backoffice moet behalen, zou valideren en publiceren. Het Uitvoerend Comité zou zich ook moeten uitspreken over de methode om de realisatie van elke doelstelling te evalueren.
Momenteel voert de interne audit de risicoanalyse uit. In de toekomst zou de directeur van
de backoffice via kennisoverdracht in staat moeten zijn om zelf de risicoanalyse voor zijn
dienst te formaliseren in nauwe samenwerking met het management.
Het bestaan van een deontologische code, een strikte scheiding tussen de frontoffice, de
middle office en de backoffice, het principe van dubbele controle door twee mensen bij de
betalingen en het permanente toezicht op de verrichtingen door de interne audit zijn elementen om de specifieke risico’s op het gebied van integriteit te voorkomen.
De backoffice heeft procedurehandleidingen, maar het Rekenhof beveelt aan die aan te vullen door de rol en de verantwoordelijkheid van elke medewerker te vermelden. Het beveelt
ook aan om een procedure op te stellen voor de verrichtingen “buiten de markten”.
De backoffice licht het management in over de opvallendste feiten via een maandelijks verslag aan het Uitvoerend Comité. Het Rekenhof beveelt aan dat de inhoud van het verslag op
gezette tijden zou worden gevalideerd door de interne audit.
De notulen van het ochtendcomité zijn een belangrijk instrument om de interne controle
te sturen. Het Rekenhof beveelt aan dat dit document regelmatiger zou worden opgesteld.
De minister van Financiën heeft geantwoord dat alle nodige maatregelen zullen worden
genomen om zo snel mogelijk aan de aanbevelingen van het Rekenhof tegemoet te komen.

Interne controle op aankopen
bij de FOD Sociale Zekerheid
en de POD Maatschappelijke
Integratie
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Interne controle op aankopen FOD Sociale Zekerheid en POD Maatschappelijke Integratie

Het Rekenhof heeft de internecontrolemaatregelen onderzocht die de FOD Sociale Zekerheid en
de POD Maatschappelijke Integratie in het kader van de aankoopprocedures hebben uitgebouwd.
Het heeft een aantal overheidsopdrachtendossiers uit het jaar 2011 grondig gecontroleerd.
Het Rekenhof heeft een aantal goede praktijken onderkend, maar stelde ook vast dat bepaalde
operationele risico’s die verband houden met de aankoopprocedures, niet of slechts weinig werden afgedekt door internecontroleactiviteiten. Er bestaat overigens geen echte planning voor
de aankopen.
Uit het grondige onderzoek van aankoopdossiers zijn bovendien bepaalde tekortkomingen op
het gebied van de naleving van de overheidsopdrachtenwetgeving en inzake het budgettair en
administratief beheer gebleken.

1

Context

Het Rekenhof heeft de aankoopprocedures van de FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie aan een audit onderworpen omdat het aankoopbeleid belangrijk is
voor de verwezenlijking van de opdrachten van de overheid.
Het wilde daarbij het hele aankoopproces evalueren. De audit moest uitwijzen hoe de risico’s in een aankoopprocedure worden ondervangen door interne controle.
Het onderzoek ging ook na of de aankopen in overeenstemming zijn met de begrotingsbepalingen en met de wetgeving op de overheidsopdrachten.

2

Organisatie van de aankopen bij de gecontroleerde departementen

Bij de FOD Sociale Zekerheid doen de stafdiensten ICT en Logistiek de meeste aankopen.
De andere directies-generaal en diensten kunnen niettemin volledig onafhankelijk bepaalde
aankopen gunnen en de nodige opdrachten lanceren om hun operationele taken te vervullen.
Bij de POD Maatschappelijke Integratie volgt de dienst DSO (Dienst Subsidies en Overheidsopdrachten) nagenoeg alle procedures van overheidsopdrachten op.
De twee departementen hanteren verschillende interne procedures, afhankelijk van de aard
en het bedrag van de aankoop:
•

•

Bij rechtstreekse aankopen uit de catalogus van FOR CMS302 en bij aankopen waarvan
het bedrag kleiner is dan of gelijk aan 5.500 euro zonder btw bezorgt de FOD gewoon
een bestelbon aan de aangeduide leverancier, dienstverlener of aannemer.
Bij aankopen van meer dan 5.500 euro zonder btw lanceert de POD in principe een
procedure voor een overheidsopdracht waarbij een aantal aannemers, dienstverleners of
leveranciers worden geraadpleegd.

302 FOR CMS (Federale Opdrachtencentrale – Centrale de Marchés pour Services fédéraux) is een aankoopcentrale die
werd ingesteld bij de FOD Personeel en Organisatie en die de procedures voor het gunnen en opvolgen van groepsgewijze overheidsopdrachten afhandelt voor de verschillende federale overheidsdiensten (instellingen van openbaar nut, wetenschappelijke instellingen enz.) om zo schaalvoordelen te bereiken. De kopers bij de verschillende
overheidsdiensten kunnen via die contracten van FOR CMS rechtstreeks bestellingen plaatsen, zodat ze zelf geen
overheidsopdracht meer hoeven te lanceren.
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3

Controleresultaten

3.1

Vaststellingen in verband met de interne controle

3.1.1
Controleomgeving
De FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie beschikken over strategische en organisationele plannen die regelmatig worden opgevolgd. De twee departementen hebben de risico’s die aan de aankoopcyclus verbonden zijn, in kaart gebracht en geanalyseerd. De POD Maatschappelijke Integratie heeft echter een grondigere analyse gemaakt.
De FOD Sociale Zekerheid beschikt niet over een organisatiestructuur waarmee de aankoopprocedures op een coherente en geïntegreerde wijze kan worden beheerd. Zo worden
niet alle aankopen van de FOD uitgevoerd door één gespecialiseerde dienst, waardoor het
aantal aankopers toeneemt en de beheersing van die verrichtingen beperkt wordt.
Het Rekenhof heeft in de twee departementen vastgesteld dat de aankoopprocedures niet
aan de hand van een betrouwbaar, geïntegreerd en beveiligd informaticasysteem worden
beheerd.
Tot slot beschikt geen van de departementen over een interne-auditdienst, hoewel ze met
andere departementen (FOD Werkgelegenheid en FOD Volksgezondheid) contact hadden
opgenomen om die functie gezamenlijk te trachten te ontwikkelen.
3.1.2
Identificatie van de aankoopbehoeften
De FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie stellen geen gemotiveerd
aankoopplan op, hoewel de verschillende directies-generaal in hun operationele plannen
gedeeltelijk de aankopen aangeven die nodig zijn om hun doelstellingen te halen.
De specificaties van de aankopen worden gedefinieerd door de diensten die de aankoop vragen en die in principe de aangekochte goederen en diensten gebruiken. Met uitzondering
van de bestellingen die gebeuren via de catalogus van FOR CMS is er geen mechanisme
waarbij een derde dienst de technische specificaties voor de aankopen naleest of verifieert
(die ontoereikend of inadequaat zouden kunnen zijn in vergelijking met de behoeften).
Afgezien van een besluit van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid waarin de handtekeningdelegaties voor vastleggingen en ordonnanceringen worden gepreciseerd, is er tot slot geen interne richtlijn over de identiteit van de personeelsleden die in die FOD gemachtigd zijn om een aankoopprocedure te lanceren of een aankoop
te doen.
3.1.3
Aankoopprocedure
De twee departementen maken hoofdzakelijk gebruik van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking om hun overheidsopdrachten te gunnen.
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Boven een bedrag van 5.500 euro zonder btw vragen ze het advies van de Inspectie van
Financiën in het kader van de administratieve en budgettaire controle bij het lanceren van
overheidsopdrachten en de gunning ervan303.
Bij de FOD Sociale Zekerheid is er geen gespecialiseerde interne cel of orgaan die nagaat of
de regelgeving op de overheidsopdrachten wordt nageleefd voor opdrachten waarvan het
bedrag niet hoger ligt dan die drempelwaarde.
3.1.4
Uitvoering van de opdracht
De geauditeerde departementen hebben geen richtlijnen of schriftelijke procedure opgesteld voor de opvolging van de uitvoering van de prestaties van een overheidsopdracht.
Het Rekenhof heeft daarenboven vastgesteld dat er bij de FOD Sociale Zekerheid zelden
processen-verbaal van oplevering worden opgesteld na leveringen of prestaties.
3.2
3.2.1

Vaststellingen naar aanleiding van de controle van individuele aankoopdossiers
Inachtneming van de reglementering op de overheidsopdrachten

3.2.1.1
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Uit het onderzoek van de aankoopdossiers is gebleken dat de FOD Sociale Zekerheid en de
POD Maatschappelijke Integratie304 voor aankopen die ze rechtstreeks doen voor bedragen
van niet meer dan 5.500 euro zonder btw, geen beroep op mededinging doen.
Het Rekenhof heeft de twee departementen eraan herinnerd dat een opdracht waarvan het
bedrag lager is dan of gelijk aan 5.500 euro zonder btw, gewoon op basis van een factuur 305
kan worden vastgesteld, maar dat het algemene mededingingsprincipe van toepassing is los
van het bedrag van de opdracht306.
Het Rekenhof heeft ook in herinnering gebracht dat het gebruik van de onderhandelingsprocedure (met of zonder bekendmaking) moet worden gemotiveerd: de aanbestedende
overheid moet voor elke aankoop de specifieke omstandigheden verantwoorden die de procedure rechtvaardigen. Die verantwoording was enkel aanwezig in de dossiers die aan de
Inspectie van Financiën werden voorgelegd.
3.2.1.2
Technische specificaties
Bij de FOD Sociale Zekerheid worden de technische specificaties niet geverifieerd door een
andere dan de aanvragende dienst. Dat kan problemen opleveren met de formulering van
de specificaties en wat betreft het al dan niet stroken met de behoeften, alsook met de naleving van de wettelijke vereisten.

303 Dat is een keuze van de administratie: een advies van de Inspectie van Financiën is in principe enkel vereist voor
opdrachten gegund via een onderhandelingsprocedure met een bedrag van meer dan 31.000 euro (artikel 15 van
het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole).
304 Namelijk de opdrachten die niet worden gegund via de aankoopcentrale FOR CMS.
305 Artikel 122 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
306 Artikel 1 van de wet van 24 december 1993: “De overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in naam van de aanbestedende overheden (…) worden gegund na mededinging en op een forfaitaire grondslag”.
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Zo heeft het Rekenhof in een aankoopprocedure voor tablet-pc’s vastgesteld dat de technische specificaties de mededinging sterk beperkten of zelfs verhinderden omdat er een
merknaam werd vermeld.
Het Rekenhof heeft er daarom aan herinnerd dat het verboden is “het merk van een bepaald
product, apparaat of materiaal of ook de naam van de firma die het fabriceert of verkoopt te
vermelden, ook al gaat deze vermelding vergezeld van de woorden “... of gelijkwaardig...”307.
3.2.1.3
Gunning van een opdracht aan een niet-regelmatige offerte
In een dossier van een overheidsopdracht door de POD Maatschappelijke Integratie heeft
het Rekenhof vastgesteld dat de gekozen offerte niet regelmatig was, omdat ze niet in overeenstemming was met de technische voorschriften van de aanbestedende overheid.
Het Rekenhof is bijgevolg van oordeel dat de opdracht niet aan de gekozen inschrijver had
mogen worden gegund. Aangezien de aanbestedende overheid geen offerte(s) had ontvangen die in overeenstemming waren met het bijzonder bestek, had zij een nieuwe overheidsopdracht moeten lanceren.
3.2.2
Toepassing van de begrotingsregelgeving
Het Rekenhof heeft in de twee geauditeerde departementen vastgesteld dat voor de meeste
aankopen lager dan of gelijk aan 5.500 euro zonder btw een vastlegging ex post (d.w.z. na
ontvangst van de factuur) werd uitgevoerd met toepassing van de procedure van het gelijktijdig visum tot vastlegging en ordonnancering voor kleine uitgaven308.
Hoewel deze manier van werken formeel geen overtreding op de begrotingsregelgeving
vormt, kan ze een kredietoverschrijding teweegbrengen. Gelet op het groot aantal aankopen door de twee departementen voor een bedrag lager dan of gelijk aan 5.500 euro zonder
btw, meent het Rekenhof dat de risico’s op kredietoverschrijding reëel zijn en dat men het
best de nodige maatregelen zou nemen om die risico’s te beperken.

4

Algemene conclusie en aanbevelingen

4.1
Conclusie
Het Rekenhof heeft bij de FOD Sociale Zekerheid vastgesteld dat heel wat risico’s die zich
tijdens een aankoopproces kunnen voordoen, niet of slechts in geringe mate worden ondervangen door internecontroleactiviteiten. Zo is er geen planning van de aankoopfunctie, die
bovendien amper geprofessionaliseerd is. Daarenboven zijn er amper schriftelijke instructies in verband met aankopen. Dat alles heeft tot gevolg dat de procedures binnen de FOD
niet eenduidig zijn.

307 Kanselarij van de Eerste Minister, Omzendbrief van 23 juni 2004 – Overheidsopdrachten – Verbod om in de bepalingen van een opdracht technische specificaties op te nemen die het gewone verloop van de mededinging beperken
of uitsluiten, Belgisch Staatsblad van 25 juni 2004.
308 Deze procedure is bepaald in artikel 1, 3°, a), van het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van de
controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur van de Staat. Sinds de invoering
van Fedcom worden de vastleggingen niet langer geviseerd door de controleur der vastleggingen op het moment
van de ordonnancering. De controleur verricht wel een controle achteraf.
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De POD Maatschappelijke Integratie lijkt het aankoopproces globaal onder controle te hebben. Er is echter geen globale planning voor de aankoopfunctie. Sommige praktijken zijn
weliswaar te benadrukken en aan te moedigen (bv. het gecentraliseerd beheer van de meeste dossiers van overheidsopdrachten door de dienst DSO en het gebruik van standaarddocumenten). Het Rekenhof heeft niettemin vastgesteld dat bepaalde risico’s niet of slechts in
beperkte mate worden afgedekt door internecontroleactiviteiten.
Het detailonderzoek van de aankoopdossiers heeft bij de twee geauditeerde departementen
bepaalde lacunes aan het licht gebracht in het budgettaire en administratieve beheer.
Bij de overheidsopdrachten wordt het mededingingsbeginsel niet altijd nageleefd, in het
bijzonder voor de aankopen voor een bedrag lager dan of gelijk aan 5.500 euro zonder btw.
Tot slot benadrukt het Rekenhof dat geen van de geauditeerde departementen over een
dienst Interne Audit beschikt.
4.2
Aanbevelingen
Wat organisatie en interne controle betreft, beveelt het Rekenhof de twee departementen
aan maatregelen te nemen om het beheer van het aankoopproces te verbeteren:
•
•
•
•
•

schriftelijke procedures voor aankopen en overheidsopdrachten opstellen (of vervolledigen) en die verspreiden onder de personeelsleden;
het gebruik van standaarddocumenten (checklists, aanvraagfiches, evaluatie van de behoeften, tijdslijn...) veralgemenen;
een globale aankoopplanning opstellen via een aankoopplan dat wordt opgesteld op
basis van een analyse van de behoeften en de prioriteiten;
alle overheidsopdrachtenprocedures toevertrouwen aan een gecentraliseerde dienst die
over specifieke knowhow beschikt;
een interne audit opzetten in overeenstemming met het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne-auditactiviteiten binnen sommige diensten van de
federale uitvoerende macht

In verband met het beheer van de aankoopprocedures beveelt het Rekenhof aan de volgende maatregelen te nemen:
•

•
•

voor recurrente aankopen voor een laag bedrag die worden verricht buiten de centrale
FOR CMS, “shortlists” opstellen van potentiële leveranciers die moeten worden geraadpleegd;
in geval van een onderhandelingsprocedure de onderhandeling (in het bijzonder over de
prijs) met de geraadpleegde inschrijvers systematiseren en formaliseren;
wanneer de opdracht de ontvangst van goederen en diensten impliceert (bijvoorbeeld
voor bestellingen op basis van de catalogus FOR CMS), die ontvangst systematiseren
door een proces-verbaal van ontvangst op te stellen.

Het Rekenhof heeft tot slot in herinnering gebracht dat de wettelijke en reglementaire vereisten in verband met de begrotingen en de overheidsopdrachten moeten worden nageleefd
ongeacht het bedrag van de uitgaven, en dan vooral het principe van de mededinging en
van de voorafgaande vastlegging.

280

5

Antwoord van de administratie

De FOD Sociale Zekerheid en de POD Integratie hebben hun opmerkingen meegedeeld,
die in dit artikel werden verwerkt. Beide hebben aangegeven dat ze de opmerkingen en
aanbevelingen van het Rekenhof ter harte zullen nemen om de zwakke punten in hun aankoopbeleid te verhelpen.
Bovendien heeft de POD Maatschappelijke Integratie aan het Rekenhof meegedeeld dat
de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op 23 juli 2013 de oprichting van een
gezamenlijke interne-auditdienst voor de sociale sector heeft goedgekeurd. De POD voegt
er wel aan toe dat de financiering van die dienst nog niet is geregeld.

Beheer en boeking van
terugvorderingen inzake
tegemoetkomingen aan
gehandicapten
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De FOD Sociale Zekerheid boekt de verrichtingen in verband met het beheer van de terugvordering van de ten onrechte aan gehandicapten betaalde sommen in zijn gegevensbank Tetra. Die
gegevensbank maakt geen deel uit van het Fedcomsysteem en beschikt niet over een interface
waardoor de gegevens van Tetra automatisch zouden kunnen worden overgenomen in Fedcom.
Uit de audit blijkt dat Tetra een betrouwbare database is om de gegevens van de terugvordering van niet-verschuldigde bedragen te registreren.
De overdracht van die gegevens naar de rekening van de Staat via het Fedcomsysteem is echter
niet correct. Het Rekenhof beveelt de administratie aan het boekingsschema toe te passen dat
het heeft opgesteld, zonder te wachten op het informaticasysteem dat in 2015 in de plaats van
Tetra zou moeten komen.

1

Context

De directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid (DGPH)
beheert de toekenning van drie tegemoetkomingen: de inkomensvervangende tegemoetkoming, de integratietegemoetkoming en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. De
bedragen van die toekenning hangen af van de persoonlijke situatie van de begunstigde309.
Ze moeten dan ook worden herzien als die situatie verandert. Als het bedrag daalt, moet er
veelal geld worden teruggevorderd.
De schuld wordt eerst per brief meegedeeld aan de begunstigde. Die kan binnen drie maanden na de kennisgeving beroep aantekenen bij de Commissie voor Sociaal Hulpbetoon
(CSH). Na het advies van de CSH beslist de minister die bevoegd is voor de tegemoetkomingen voor gehandicapten of de terugvordering geheel of gedeeltelijk wordt voorgezet
dan wel of ze wordt geannuleerd. In dossiers waarbij beroep werd aangetekend, wordt de
terugvordering opgeschort in afwachting van de beslissing van de minister.
De dienst Terugvorderingen van de DGPH beheert de terugvordering van niet-verschuldigde tegemoetkomingen (16.600 dossiers in mei 2013). De opvolging gebeurt buiten Fedcom, in een database met de naam Tetra. Die bevat alle informatie om het dossier van elke
begunstigde op te volgen (aanvraag, toekenning, betalingen, herzieningen, niet-verschuldigde tegemoetkomingen, kwijtschelding van de schuld, terugbetalingen enz.). Er is geen
interface met Fedcom.
Sinds de FOD Sociale Zekerheid op 1 januari 2010 in Fedcom stapte, worden de ontvangsten
uit terugvorderingen van tegemoetkomingen aan gehandicapten gecentraliseerd bij de Thesaurie. Aan de debiteuren wordt gevraagd de bedragen die de FOD terugvordert op een postchequerekening te storten. Die wordt beheerd door een medewerker van de FOD Financiën.
De gegevens over de ontvangsten van de postchequerekening worden dankzij een interface
met bpost geïntegreerd in Fedcom. Van daaruit worden ze dagelijks getransfereerd naar
Tetra.

309 Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.
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Op het einde van het jaar wordt via Tetra een balans opgemaakt van de terugvorderingsverrichtingen. Die balans toont het aanvangssaldo van de nog in te vorderen vastgestelde rechten, de nieuwe rechten die tijdens het jaar werden vastgesteld, de rechten die tijdens het
jaar oninvorderbaar werden310, de terugbetalingen via inhouding op de tegemoetkoming, de
vrijwillige terugbetalingen (die terechtkomen op de PCR van de Thesaurie) en, tot slot, het
saldo van de nog in te vorderen rechten op het einde van het jaar.
Tetra zal op termijn worden vervangen door een ander computersysteem. Die nieuwe applicatie, die ten vroegste begin 2015 zal werken, moet de opvolging vereenvoudigen, beschikken over een interface met Fedcom en het mogelijk maken bepaalde dossiers over te dragen
naar de deelstaten in het kader van de zesde staatshervorming.

2

Auditresultaten

2.1

Organisatie van het beheer, rol van de FOD Financiën en boekhoudkundige
verantwoordelijkheid
De in ontvangsten vastgestelde rechten worden in Tetra geregistreerd zodra de schuld meegedeeld (genotificeerd) is, zonder te wachten op het verstrijken van de beroepstermijn. Deze
werkwijze is wenselijk aangezien de debiteur zijn schuld ook spontaan kan terugbetalen.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de werkprocedures niet schriftelijk vastliggen. Volgens
de personeelsleden van de dienst Terugvorderingen zou door het beperkte aantal personen
en de organisatie van het werk in eenzelfde ruimte de informatie gemakkelijk moeten kunnen doorstromen. Ze zijn van oordeel dat de praktijken voldoende worden verspreid en dat
het overbodig is de procedures uit te schrijven.
Het Rekenhof is echter van oordeel dat de praktijken meer geformaliseerd zouden moeten
worden. In het vooruitzicht van de implementatie van het nieuwe informaticasysteem dat
in de plaats van Tetra zal komen, beveelt het aan in het kader van de formalisering van de
procedures na te denken over de middelen om het terugvorderingsproces te optimaliseren
en de overgang naar het nieuwe systeem vlot te laten verlopen.
Voor de opvolging van de debiteuren zou het nieuwe systeem een meer geautomatiseerd beheer en een betere interne controle mogelijk moeten maken in vergelijking met de manier
waarop de opvolging nu gebeurt, namelijk met een elektronisch rekenblad dat los staat van
Tetra (zie verder).
Toen de FOD Sociale Zekerheid in Fedcom is gestapt, heeft de FOD zijn beheerswijze veranderd. De twee personen die de niet-verschuldigde tegemoetkomingen bij de FOD invorderden, vervullen niet langer de functie van rekenplichtige en de kasinkomsten in verband
met de teruggevorderde tegemoetkomingen werden gecentraliseerd op een postchequerekening die door een personeelslid van de FOD Financiën wordt beheerd.

Via de audit kon worden vastgesteld dat de FOD Sociale Zekerheid zich goed aan die nieuwe
beheerswijze heeft aangepast en dat de invoerverrichtingen inzake ontvangsten up-to-date zijn.

310 De oninvorderbaarheid kan te wijten zijn aan een administratieve kwestie (bv. een overlijden), een vonnis, verzaking toegestaan via de CSH, overdracht van het dossier aan de administratie van de Registratie en Domeinen.
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Om tegemoet te komen aan de opmerkingen en aanbevelingen die het Rekenhof had geformuleerd naar aanleiding van zijn audit van de niet-fiscale ontvangsten in verschillende
departementen in 2012311 werd het beheer van de terugvordering eind 2012 (met ingang op
1 januari 2010) overgenomen door de directeur-generaal van de DGPH. Hij heeft trouwens
“informatieve jaarverslagen” aan het Rekenhof toegezonden.
Aangezien de persoon die die documenten ondertekent, wordt beschouwd als rekenplichtige ten aanzien van het Rekenhof (enkel voor de terugvorderingsverrichtingen en niet voor
het beheer van de fondsen van de postchequerekening) zijn die verslagen rekeningen van
een rekenplichtige en worden ze door het Rekenhof afgesloten.
Het Rekenhof merkt echter op dat de directeur-generaal van de DGPH op dit moment de
functies van ordonnateur en van rekenplichtige cumuleert, maar een dergelijke cumulatie
is verboden312. De FOD Sociale Zekerheid moet bijgevolg maatregelen nemen om te waarborgen dat de functies van ordonnateur en van rekenplichtige zo vlug mogelijk worden
gescheiden.
2.2
Betrouwbaarheid van de gegevens in Tetra
Uit de verificaties is gebleken dat de gegevens voor 2012 correct, volledig, meteen en voor
alle debiteuren op gelijke wijze waren ingevoerd.
Wat de overdracht van de in Fedcom geregistreerde gegevens van ontvangsten naar Tetra
betreft, heeft de controle in het bijzonder aangetoond dat de praktijken die de DGPH volgt,
het mogelijk maken die gegevens betrouwbaar en snel over te dragen.
Uit de controles zijn bovendien geen bijzondere problemen gebleken bij de dossieropvolging. De dossiers worden systematisch geverifieerd, op basis van een elektronisch rekenblad buiten Tetra.
Er kan dus worden geconcludeerd dat de manier waarop de dienst Terugvorderingen de
dossiers in Tetra beheert, heel wat vangnetten bevat die helpen grip te houden op de verrichtingen. Een invoerfout of een vergetelheid bij de verwerking van een dossier blijven niet
lang onopgemerkt.
De jaarlijkse Tetra-balans is dus een betrouwbare informatiebron waaruit de gegevens over
de terugvordering van niet-verschuldigde betalingen van tegemoetkomingen aan gehandicapten, naar de rijkscomptabiliteit kunnen worden getransfereerd.
2.3
Betrouwbaarheid van de in Fedcom geregistreerde gegevens
De overdracht van gegevens van Tetra naar Fedcom doet daarentegen problemen rijzen.
De beschikbare gegevens over de vastgestelde rechten en de bewegingen daarvan in 2010,
2011 en 2012, zoals die in Fedcom zijn geregistreerd, vertonen leemten, contradicties en

311 Rekenhof, ”Boeking en aanrekening van de vastgestelde rechten met betrekking tot de niet-fiscale ontvangsten
van de Fedcomdepartementen”, 169 e Boek, Volume I, p. 339-350. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
312 Artikel 35 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
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grote verschillen ten opzichte van die van Tetra, met uitzondering van het saldo van vastgestelde rechten die op het einde van 2012 nog moeten worden geïnd.
De Fedcomrekening vermeldde voor de registratie van de terugvorderingen van tegemoetkomingen aan gehandicapten op het einde van het boekjaar 2012 een verkeerd debetsaldo.
Daarom werd in mei 2013 een verrichting ten laste van het boekjaar 2012 geregistreerd om
tot eenzelfde saldo te komen als dat in Tetra (d.i. 41.149.601,53 euro). Die verrichting werd
echter geregistreerd zonder de elementen uit de rekening te halen die in strikte zin niets
te maken hebben met terugvorderingen313 en zonder rekening te houden met de jaarlijkse
Tetra-balans voor alle bewegingen op rechten.
Het Rekenhof stelt vast dat die tekortkomingen gevolgen hebben op het niveau van de resultatenrekening, van de balans, maar ook van de uitvoeringsrekening van de begroting
voor 2012:
•
•
•

De opbrengsten en de kosten die in de resultatenrekening zijn geboekt, zijn respectievelijk 5,0 miljoen euro en 8,6 miljoen euro te laag geraamd.
De tegemoetkomingen die niet door de FOD Sociale Zekerheid zijn betaald, zijn ook te
laag geraamd in het passief van de balans.
Alle elementen in de rekening van uitvoering van de begroting314 vertonen fouten op het niveau van de terugvordering van niet-verschuldigde tegemoetkomingen aan gehandicapten.

Het Rekenhof benadrukt dat de gegevens die nodig zijn om de terugvorderingsverrichtingen correct te kunnen boeken, nochtans voorhanden waren in de jaarlijkse Tetra-balans
die begin 2013 aan de FOD Budget & Beheerscontrole werd bezorgd. De FOD heeft de beschikbare informatie echter niet gebruikt om de gegevens in Fedcom te corrigeren. De FOD
heeft ook geen precieze richtlijnen gegeven aan de FOD Sociale Zekerheid opdat die laatste
correcte gegevens in Fedcom zou kunnen invoeren.

3

Algemene conclusies en aanbevelingen

De terugvordering van onterecht uitbetaalde tegemoetkomingen aan gehandicapten wordt
door de FOD Sociale Zekerheid opgevolgd. Die opvolging garandeert dat de informatie over
de vastgestelde rechten in Tetra betrouwbaar is.
De risico’s worden goed onder controle gehouden, hoewel de procedures niet genoeg geformaliseerd zijn. Het Rekenhof beveelt de FOD Sociale Zekerheid aan die formalisering
binnen de bestaande procedures uit te diepen. Dat is nodig om de overstap naar een andere
computerapplicatie in de beste omstandigheden te laten plaatsvinden.
Het vestigt er ook de aandacht op dat organisatie de functiescheiding tussen de ordonnateur en de rekenplichtige die belast is met de terugvorderingen, moet garanderen.

313 Namelijk de financiële bewegingen die samenhangen met de fouten en de nog niet terugbetaalde te veel ontvangen bedragen en de retours van tegemoetkomingen.
314 De vastgestelde rechten die op 1 januari nog moeten worden ingevorderd, de rechten die tijdens het jaar zijn vastgesteld, de bedragen die tijdens het jaar zijn geïnd, de rechten die geannuleerd of onbeperkt opgeschort moeten
worden, en de vastgestelde rechten die op 31 december nog moeten worden ingevorderd.
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Bij het uittekenen van de nieuwe computerapplicatie moet de administratie er ook op toezien dat de situatie van de vastgestelde rechten dagelijks, of althans toch regelmatig, via
een interface naar Fedcom kan worden getransfereerd, waarbij de gegevens naar de juiste
rekeningen worden gestuurd.
Die actualisering zal op termijn vaker moeten gebeuren in Fedcom, maar het Rekenhof
is van oordeel dat, in afwachting van het nieuwe systeem, de aandacht in de eerste plaats
moet uitgaan naar de juistheid van de boekingen. Op dit moment kan die juistheid enkel
worden gegarandeerd door de boekhoudkundige registraties in Fedcom te baseren op de
jaarlijkse Tetra-balans.
Het Rekenhof beveelt dan ook aan de gegevens van die balans te gebruiken om in Fedcom
de terugvorderingsverrichtingen te boeken inzake tegemoetkomingen aan gehandicapten
volgens het boekhoudkundige schema dat bij het verslag is gevoegd dat het Rekenhof aan
de FOD Sociale Zekerheid en de betrokken regeringsleden heeft toegezonden.
Die balans is echter pas in de maand januari van het volgende jaar beschikbaar. Daarom
onderstreept het Rekenhof dat die verrichtingen onverwijld moeten worden geboekt om de
wettelijke verplichting na te komen dat de vastgestelde rechten moeten worden geboekt
vóór 31 januari van het volgende jaar 315.

4

Antwoord van de administratie en van de staatssecretaris

Het Rekenhof heeft de onderzoeksresultaten voorgelegd aan de betrokken voorzitters van
de directiecomités en de betrokken regeringsleden.
In zijn antwoord deelt de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met
een handicap het Rekenhof mee dat de FOD Sociale Zekerheid globaal de conclusies van het
Rekenhof deelt. Hij voegt eraan toe dat de FOD de aanbevelingen van het Rekenhof over de
geschreven formalisering van de procedures en de functiescheiding tussen ordonnateur en
rekenplichtige zal uitvoeren.
Daarnaast preciseert hij dat de nieuwe informaticatoepassing het aantal dossiers met onterechte betalingen zou moeten kunnen verminderen, maar dat de koppeling van die toepassing met Fedcom de samenwerking vereist van de FOD Budget en Beheerscontrole.
Tot slot heeft de FOD Sociale Zaken zich ertoe verbonden de FOD Budget en Beheerscontrole te contacteren om de overeenstemming van de gegevens tussen Tetra en Fedcom te
waarborgen.

315 Artikel 7 van de bovenvermelde wet van 22 mei 2003.
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Aan het Rekenhof konden nog geen concrete maatregelen worden voorgelegd die tot doel hebben de werking van het Commissariaat voor de Wereldtentoonstellingen in overeenstemming
te brengen met de wetgeving en reglementering of aan de huidige sui-generisregeling de nodige
rechtsbasis te geven. Evenmin werd aan het Rekenhof meegedeeld wat de principe-afspraken
zijn die met de fiscus werden gemaakt over de forfaitaire onkostenvergoedingen die aan de
medewerkers van het commissariaat werden toegekend.
Hoewel het commissariaat jaarrekeningen voor de jaren 2011 en 2012 heeft overgelegd, is nog
niet voldaan aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake de rekeningaflegging van
de rekenplichtige vanaf 2009.
Het werkelijke tekort van de Expo Yeosu 2012 is hoger dan het negatieve saldo van 352.340 euro
in de afrekening. Voor de algemene werkingskosten van het commissariaat werden immers
geen verdeelsleutels gehanteerd en deze kosten werden bijgevolg niet toegerekend aan deze
Expo. Enkel de bijdrage van 2,5 miljoen euro van de Staat aan de Expo werd opgenomen in de
uitvoeringsrekening van de staatsbegroting voor het jaar 2011. Alle andere ontvangsten en alle
uitgaven van de Expo werden ten onrechte buiten de begroting en de Algemene Rekening van
de Staat gehouden.
Bij een reeks samenwerkingsovereenkomsten kon niet worden opgemaakt in welke mate voor
de toewijzing ervan een beroep werd gedaan op de mededinging en hoe ze werden gesloten.

1

Context en belang van het onderzoek

Op 12 mei 2011 besloot de Ministerraad officieel deel te nemen aan de wereldtentoonstelling
in Yeosu (Zuid-Korea), die van 12 mei 2012 tot 12 augustus 2012 zou plaatsvinden. Daartoe
trok hij 2.500.000 euro uit op de limitatieve kredieten in de begroting van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
Daarnaast waren er ook ontvangsten uit de sponsoring, de commerciële exploitatie van het
paviljoen, intresten en diversen (in totaal 1.021.808 euro). De totale ontvangsten bedroegen
daardoor 3.521.808 euro.
De totale uitgaven voor de personeels-, werkings- en paviljoenkosten en commerciële kosten bedroegen volgens de afrekening 3.874.148 euro, zodat een tekort van 352.340 euro
werd geboekt. Dat werd aangezuiverd met middelen uit het positieve saldo (7,5 miljoen
euro) afkomstig van de Expo Shanghai 2010, waarvan 1 miljoen euro was voorzien in de
begroting voor de Expo Yeosu 2012.
Het Rekenhof heeft op basis van het hem overgezonden overzicht van de financiële ontvangsten en uitgaven van de Expo Yeosu de verantwoording, de rechtmatigheid en de boekhoudkundige verwerking van alle uitgaven en ontvangsten onderzocht. Het is ook nagegaan of dit dossier financieel, juridisch en boekhoudkundig correct werd afgehandeld.
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Dit onderzoek vormt een vervolg op zijn onderzoek van 2012 naar het financiële beheer van
de Expo Shanghai 2010316. Het Rekenhof heeft op 19 juni 2013 een voorontwerp van verslag
voor commentaar naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie gestuurd. Die heeft bij brief van 18 juli 2013 geantwoord. Het definitieve verslag werd op 13 augustus 2013 aan de minister voor Economie bezorgd. Bij de
afsluiting van dit Boek had die nog niet gereageerd.

2

Vaststellingen

2.1
Juridisch kader
Voor de organisatie van de Expo Shanghai 2010 was op juridisch vlak een ad-hocregeling getroffen via het koninklijk besluit van 15 juni 2006 tot oprichting van het Belgisch Commissariaat bij de Internationale Tentoonstelling van Shanghai 2010, dat werd ondergebracht bij
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Voor de organisatie van de Expo Yeosu
2012 werd vooraf geen koninklijk besluit genomen.
Het juridische kader voor de wereldtentoonstelling van Yeosu 2012 werd enkel vastgelegd
door het Overlegcomité van 16 mei 2011 en door de ministeriële aanstelling van een commissaris-generaal. Omdat het commissariaat sinds 1 september 2011 een permanent bestaan heeft gekregen, vond het Rekenhof het in zijn onderzoek van het financiële beheer
van de Expo Shanghai 2010 wenselijk dat het commissariaat een permanent juridisch statuut zou krijgen.
Naar aanleiding van het huidige onderzoek konden aan het Rekenhof echter, ondanks eerdere toezeggingen317, nog geen concrete maatregelen worden voorgelegd, die tot doel hebben de werking van het commissariaat in overeenstemming te brengen met de wetgeving
en reglementering of aan de huidige sui-generisregeling de nodige rechtsbasis te geven.
2.2
Begroting, rekeningen en boekhouding
De Ministerraad keurde op 12 mei 2011 voor de Expo Yeosu 2012 een begroting goed, waarin
zowel de uitgaven als de ontvangsten op 4.700.000 euro werden geraamd.
Wat de Expo Yeosu 2012 betreft, werd in 2011 enkel een bedrag van 2.500.000 euro ten
laste gelegd van limitatieve kredieten in de staatsbegroting (sectie 32 van de algemene uitgavenbegroting, programma 32.44.7 “Distributie en tentoonstellingen”). De uitgaven van
het commissariaat verliepen verder via het organieke fonds in het begrotingsprogramma
32.44.7 en via private bankrekeningen en kassen.
Op 25 maart 2013 werden de door de minister van Economie ondertekende jaarrekeningen
van het commissariaat voor de jaren 2011 en 2012 aan het Rekenhof overgelegd. Deze jaarrekeningen hadden echter niet enkel betrekking op de verrichtingen in verband met de Expo
Yeosu, maar ook op alle andere verrichtingen van het commissariaat in deze jaren, met
name de afwikkeling van de Expo Shanghai 2010, de Floriade Venlo in 2012 en de algemene
werking van het commissariaat in 2011-2012.

316 Zie Rekenhof, 169 e Boek, Volume I, p. 391 – 400. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
317 Brief van 10 oktober 2012 van de voorzitter van de FOD Economie en brief van 17 december 2012 van de minister
van Economie.
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De overgelegde jaarrekeningen geven een overzicht van alle verrichtingen op de financiële
rekeningen van het commissariaat in deze jaren. Met het overleggen van deze jaarrekeningen, die overigens niet door de rekenplichtige werden ondertekend, niet in de vereiste vorm
zijn opgesteld en niet de gehele periode van het bestaan van de bankrekeningen dekken,
is echter nog niet voldaan aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake de rekeningaflegging van de rekenplichtige.
Het antwoord van de FOD Economie, dat onder meer wijst op het ontbreken van een adhocoplossing voor het commissariaat, wijzigt niets aan het standpunt van het Rekenhof dat
de penningmeester verplicht is rekening af te leggen als rekenplichtige.
Alle financiële verrichtingen in verband met de bijdrage van de Belgische Staat voor de
wereldtentoonstellingen moeten boekhoudkundig volgens de regels van de staatscomptabiliteit worden geregistreerd en in de Algemene Rekening van de Staat worden opgenomen.
De FOD Economie is in dit verband van oordeel dat het financiële resultaat van de verrichtingen van het commissariaat probleemloos kan worden opgenomen in de Algemene
Rekening van de Staat. De FOD acht een registratie van alle verrichtingen in het Fedcomsysteem echter niet realistisch en haalt hiervoor organisatorische en begrotingstechnische
redenen aan.
Het Rekenhof wijst erop dat als er gegronde redenen zijn om af te wijken van de boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten en uitgaven die is voorgeschreven in de wet van
22 mei 2003, hiervoor de nodige wettelijke initiatieven moeten worden genomen.
Zoals bij de Expo Shanghai 2010 werd enkel een kasboekhouding gevoerd.
2.3

Nazicht van de ontvangsten en uitgaven

2.3.1
Ontvangsten van de wereldtentoonstelling
In de voorgelegde afrekening bedroegen de ontvangsten via overheidsfinanciering
2.500.000 euro en de andere ontvangsten 1.021.808 euro. Het betrof gelden van de Nationale Loterij (142.912 euro), sponsoring (32.990 euro), opbrengsten van de verkoop in het
restaurant en de shop van het Belgische paviljoen (614.977 euro), opbrengsten uit de exploitatie van de chocolatiers (119.952 euro), intresten op de bankrekeningen (71.160 euro) en
diverse opbrengsten (39.816 euro).
Zoals bij de Expo Shanghai 2010 werden de overeenkomsten aan ontvangstenzijde niet
chronologisch en methodologisch geklasseerd en geregistreerd in een staat van vastgestelde rechten. Voor de sponsoring werd meestal geen factuur opgemaakt.
Met drie chocolatiers werd een overeenkomst gesloten voor een totaal bedrag van bijna
120.000 euro. Hiervoor konden geen schriftelijke overeenkomsten worden voorgelegd. Ze
berusten volgens het commissariaat op mondelinge afspraken.
2.3.2
Uitgaven van de wereldtentoonstelling
De in de rekeningen vermelde uitgaven bestonden uit personeelskosten (357.289 euro),
werkingskosten (413.452 euro) en kosten verbonden met het paviljoen (2.336.251 euro). De
personeelskosten omvatten zowel wedden als onkostenvergoedingen van medewerkers, de
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werkingskosten en de kosten verbonden met het paviljoen zowel routinematige uitgaven als
uitgaven voortvloeiend uit overheidsopdrachten. De uitgaven die specifiek voortvloeien uit
overheidsopdrachten worden verder in punt 2.4 besproken.
Verder waren er nog commerciële kosten voor het restaurant, de souvenirshop en de chocolatiers voor een totaal van 767.156 euro.
Sinds 1 september 2011 bevatten de jaarrekeningen van het commissariaat ook een rubriek
Permanente Cel. Bepaalde uitgaven hebben immers betrekking op verschillende projecten en activiteiten en kunnen dus niet rechtstreeks worden toegewezen aan één welbepaald evenement. Het commissariaat hanteert voor die uitgaven echter geen verdeelsleutels. Het negatieve saldo van de Expo Yeosu 2012 ligt in werkelijkheid dan ook hoger dan
352.340 euro, omdat de overheadkosten van het commissariaat niet (proportioneel) werden
toegerekend aan deze Expo.
Het Rekenhof stelde vast dat vijf permanente medewerkers van het commissariaat, met
inbegrip van de commissaris-generaal, in 2011-2012 forfaitaire onkostenvergoedingen hebben ontvangen (in totaal 60.475 euro voor de periode september 2011-december 2012). Bij
zijn onderzoek van het financiële beheer van de Expo Shanghai 2010 had het Rekenhof erop
gewezen dat deze onkostenvergoedingen aan de fiscus moeten worden gemeld, maar dat
ze binnen bepaalde grenzen een vermoeden van niet-belastbaarheid genieten. Het komt
de fiscus toe aan te tonen dat het al dan niet om verdoken bezoldigingen gaat318. Tot dusver werd aan het Rekenhof niet meegedeeld wat de principe-afspraken inhouden die met
Financiën daarover werden gemaakt, en kon geen document worden voorgelegd waaruit
blijkt dat die forfaitaire onkostenvergoedingen in overeenstemming met de fiscale regels
zijn afgehandeld.
2.4
Overheidsopdrachten
In het kader van de organisatie van de wereldtentoonstelling werden verschillende samenwerkingsovereenkomsten gesloten voor onder meer vliegtuigreizen, consultancy, marketing, drukwerk, interimarbeid, verzekeringen en transport van materieel.
Bij al deze overeenkomsten kon evenmin als bij de vorige Expo worden opgemaakt in welke
mate voor de toewijzing ervan een beroep werd gedaan op de mededinging (met toepassing van artikel 1 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten
en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten) en hoe de
overeenkomsten werden gesloten.

3

Conclusies en aanbevelingen

De afrekening van het financiële beheer van de Belgische bijdrage tot de wereldtentoonstelling van Yeosu 2012, waarin de federale Staat 2,5 miljoen euro investeerde, vertoont een
negatief saldo van 352.340 euro. Het tekort ligt in werkelijkheid nog hoger, omdat voor de
algemene werkingskosten van het Permanent Commissariaat geen verdeelsleutels werden

318 Artikel 57, 3 WIB92 en artikelen 20 t.e.m. 28 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.
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gehanteerd en deze kosten bijgevolg niet werden toegerekend aan de Expo. Het tekort werd
aangezuiverd met middelen uit het positieve saldo (7,5 miljoen euro) van de Expo Shanghai
2010, waarvan 1 miljoen euro was voorzien in de begroting voor de Expo Yeosu 2012.
Enkel het voormelde bedrag van 2,5 miljoen euro werd opgenomen in de uitvoeringsrekening van de staatsbegroting voor het jaar 2011. Alle andere ontvangsten en alle uitgaven van
de Expo Yeosu werden ten onrechte buiten de begroting en de Algemene Rekening van de
Staat gehouden.
Het Rekenhof herinnert er ook aan dat de ontvangsten en uitgaven die het Commissariaat
voor de Wereldtentoonstellingen dat bij de FOD Economie is ondergebracht, heeft verricht,
onderworpen zijn aan de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en
van de comptabiliteit van de Staat, bij gebrek aan afwijkende wetsbepalingen, en aldus in
de Algemene Rekening van de Staat moeten worden opgenomen.
Het blijft erop aandringen dat de penningmeester van het commissariaat voor het beheer
van de gelden op de Belgische bankrekening, beheersrekeningen aan het Rekenhof zou
voorleggen vanaf het jaar 2009, zoals in voornoemde wet is voorgeschreven.
Zoals bij zijn onderzoek van het financiële beheer van de Expo Shanghai 2010 beveelt het
Rekenhof aan dat het commissariaat in de toekomst per wereldtentoonstelling of ander
evenement, één centraal klassement aanlegt van alle gesloten verbintenissen en overeenkomsten, geordend per uitgaven- of ontvangstencategorie.
Ook herinnert het eraan dat het commissariaat als een aanbestedende overheid moet worden beschouwd in de zin van artikel 4, §  1, van de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten en er dus moet over waken dat al zijn opdrachten worden gegund en uitgevoerd
overeenkomstig die wet en zijn uitvoeringsbesluiten.
Tot dusver werd aan het Rekenhof niet meegedeeld wat de principe-afspraken precies inhouden die met de fiscus werden gemaakt over de forfaitaire onkostenvergoedingen die
voor de expo’s van Shanghai en Yeosu werden toegekend. Evenmin kon een document worden voorgelegd waaruit blijkt dat deze onkostenvergoedingen in overeenstemming met de
geldende fiscale regels zijn afgehandeld.
Naar aanleiding van het onderzoek i.v.m. de wereldtentoonstelling van Shanghai 2010 had
zowel de FOD Economie als de minister van Economie in het najaar van 2012 aangekondigd
zich te buigen over de aanbevelingen van het Rekenhof om de werking van het commissariaat te verbeteren en er een aangepast juridisch kader voor uit te werken.
Naar aanleiding van dit onderzoek konden aan het Rekenhof alsnog geen concrete maatregelen worden voorgelegd die tot doel hebben de werking van het commissariaat in overeenstemming te brengen met de wetgeving en reglementering of aan de huidige sui-generisregeling de nodige rechtsbasis te geven.
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Het Rekenhof blijft daarom aandringen op een aangepast juridisch statuut voor het commissariaat.
Het wijst er tot slot op dat uit de reactie die het Rekenhof van de voorzitter van de FOD
Economie heeft ontvangen, niet kan worden afgeleid dat de administratie de intentie heeft
zelf de nodige initiatieven te nemen.

Financiering van de Brusselse
Instellingen door de FOD
Binnenlandse Zaken
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Financiering Brusselse Instellingen door de FOD Binnenlandse Zaken

In 2012 betaalde de FOD Binnenlandse Zaken minder aan de Brusselse Instellingen dan voorzien in de staatsbegroting. Enerzijds ontbrak het nodige wettelijke of reglementaire kader
(voor de toelage inzake tweetaligheid en de dotatie aan de Federale Politie vanuit het Fonds
Europese Toppen) en anderzijds waren er structurele problemen bij de afhandeling van de dossiers inzake de veiligheid van de Europese toppen te Brussel.
Voor de dotatie aan de Brusselse politiezones in 2012 werd vanuit het Fonds Europese Toppen
een bedrag van 9,6 miljoen euro betaald, terwijl het dotatiebesluit in een betaling van 2,7 miljoen euro voorzag.
Voorts houdt de betaling van een jaarlijks forfaitair bedrag van 24 miljoen euro als complement
voor de dodehandcompensatie ten gunste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in afwachting van een koninklijk besluit met de nieuwe parameters voor de berekening van de compensatie) het risico in dat meer wordt betaald dan eigenlijk volgens het institutioneel akkoord van
2011 is verschuldigd.
Tot slot, voor de 30 miljoen euro extra middelen die in 2012 werden ingeschreven op het Fonds
Europese Toppen als dotatie voor de Federale Politie (1,3 miljoen euro), de Brusselse politiezones (2,7 miljoen euro) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (26 miljoen euro), werden enkel
drie dotatiebesluiten uitgevaardigd, op basis waarvan de dotaties zonder enige voorwaarden
kunnen worden uitbetaald. In tegenstelling tot de voorheen al op dit Fonds betaalde subsidies
voor de Brusselse gemeenten en politiezones heeft de FOD Binnenlandse Zaken geen enkele
controlebevoegdheid meer over de aanwending van deze extra middelen.

1

Context

Het Rekenhof onderzocht de financiering van de Brusselse Instellingen via de begroting
van de FOD Binnenlandse Zaken, die in 2012 en 2013 respectievelijk 291,2 miljoen euro en
322,4 miljoen euro bedraagt.
Het Rekenhof stuurde op 26 juni 2013 zijn voorontwerp van verslag naar de voorzitter a.i. van
het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken verzonden. Het ontving op 22 augustus 2013 een antwoord van de stafdirecteur B&B van deze FOD. Op 21 augustus 2013 stuurde
het Rekenhof zijn ontwerpverslag naar de minister van Binnenlandse Zaken. De reactie van
de administratie werd verwerkt in dit artikel. Bij de afsluiting van dit Boek had het Rekenhof nog geen antwoord ontvangen van de minister.
Onderstaande tabel biedt een overzicht van de financieringen van de Brusselse Instellingen
via de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken (situatie na de eerste aangepaste begroting van 2013).
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Financiering van de Brusselse Instellingen via de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken
in 2011, 2012 en 2013 (in duizend euro)
Basisallocatie

Omschrijving

Begroting
2011 VAK/VEK(*)

Begroting
2012 VAK/VEK

Begroting
2013 VAK/VEK

134010432108

Dotatie Stad Brussel

97.750

104.445

107.493

134040453101

Dotatie BHG betreffende mobiliteit

0

45.000

75.000

134040453107

Dode hand BHG

37.393

42.768

40.609

134040453108

Complement dode
hand BHG

0

24.000

24.000

134041453102

Toelage tweetaligheid Brusselse
Instellingen

0

25.000

25.250

135670031001

Dotatie aan de
Federale Politie (via
Fonds Europese
Toppen)

0

1.267

0

135670432201

Krediet voor veiligheid en preventie
(via Fonds Europese
Toppen)

24.851(VAK)
20.000 (VEK)

24.851 (VAK)
13.100 (VEK)

54.851 (VAK)
50.000 (VEK)

135670435201

Dotatie aan de Brusselse politiezones
(via Fonds Europese
Toppen)

0

2.700 (VAK)
9.600 (VEK)

0

135670453101

Dotatie BHG (via
Fonds Europese
Toppen)

0

26.033

0

159.994 (VAK)
155.143 (VEK)

296.064 (VAK)
291.213 (VEK)

327.203 (VAK)
322.352 (VEK)

Totaal

(*)

VAK: vastleggingskrediet
VEK: vereffeningskrediet

Bron:

Rekenhof

Bij de niet-geaffecteerde financieringen, d.w.z. de financieringen die niet gelinkt zijn aan een
beleidsdoelstelling (dotatie aan de Stad Brussel en de dodehandcompensatie319 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) controleerde het Rekenhof de door de FOD Binnenlandse Zaken
gebruikte berekeningswijze op basis van de betreffende parameters die in de bijzondere wet
van 16 januari 1989 zijn opgenomen en de overige elementen van de berekeningsformule.
Bij de geaffecteerde financieringen (mobiliteitsdotatie, fonds voor de financiering van de
taalpremies, financieringen via het Fonds Europese Toppen) ging het Rekenhof na of er een

319 Sommige onroerende goederen die eigendom zijn van de federale overheid, van internationale instellingen of van
andere staten zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. De gemeenten kunnen hierop geen opcentiemen vestigen en verliezen hierdoor belangrijke inkomsten. Zij krijgen hiervoor een compensatie uit een krediet dat bekend
staat als de dode hand. Het krediet is geregeld door artikel 63 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van Gemeenschappen en de Gewesten.
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aangepast juridisch en reglementair kader is en de aanwending van de financieringen kan
worden gecontroleerd op het niveau van de FOD Binnenlandse Zaken en/of het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en andere Brusselse Instellingen.

2

Vaststellingen

2.1

Niet-geaffecteerde financieringen

2.1.1
Dotatie aan de Stad Brussel
Wat de dotatie aan de Stad Brussel betreft, worden de berekeningen uitgevoerd door de
FOD Budget & Beheerscontrole en de FOD Financiën. Het resultaat ervan wordt door de
Stafdienst Budget & Beheerscontrole van de FOD Binnenlandse Zaken overgenomen in de
begroting van de FOD Binnenlandse Zaken.
Het uit te betalen bedrag voor 2012 kon echter pas definitief worden bepaald tijdens de
begrotingscontrole 2013, zodat de achterstal voor het jaar 2012 werd toegevoegd aan het
krediet dat in de initiële begroting voor 2013 was voorzien.
2.1.2
Dodehandcompensatie
Bij gebrek aan een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van artikel 2 van de bijzondere wet van 19 juli 2012 houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen zijn de nieuwe parameters van het institutioneel akkoord
van 2011 momenteel nog niet van toepassing. De FOD Budget en Beheerscontrole raamde in
2012 de budgettaire impact van de verhoging van de dodehandcompensatie van 72 % naar
100 % op een stijging van zowat 15 miljoen euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Dit bedrag ligt echter beduidend lager dan het jaarlijkse forfaitaire complement inzake
dodehandcompensatie dat in de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken is voorzien (24
miljoen euro in 2012 en 2013, 25 miljoen euro vanaf 2014) en dat het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bij gebrek aan voornoemd koninklijk besluit met de nieuwe parameters krachtens
artikel 6 van de bijzondere wet van 19 juli 2012 ontvangt. Volgens de berekeningen van de
FOD Budget & Beheerscontrole houdt het forfaitaire complement dan ook een risico in op
een overraming van het bedrag dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op grond van de in
het institutioneel akkoord afgesproken nieuwe parameters zou moeten ontvangen.
2.2

Geaffecteerde financieringen

2.2.1
Mobiliteitsdotatie
Krachtens een op 4 december 2012 ondertekend koninklijk besluit 320 werd voor het jaar
2012 onvoorwaardelijk een speciale dotatie van 45 miljoen euro toegekend aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest omwille van het mobiliteitsbeleid. In de resolutie die het Brussels
Hoofdstedelijk Parlement daaromtrent op 6 juli 2012 goedkeurde, werd aan de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering gevraagd specifiek gebruik te maken van de mobiliteitsdotatie
van de federale Staat om de mobiliteitsproblemen te helpen oplossen, meer bepaald door
middel van het openbaar vervoer.

320 Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere dotatie omwille van het mobiliteitsplan aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2012.
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2.2.2
Fonds voor de financiering van de taalpremies
De uitgaven ten laste van dit in 2012 opgerichte Fonds, met name de toelagen aan de Brusselse Instellingen voor de financiering van de taalpremies, konden in 2012 niet plaatsvinden, omdat de koning de uitvoeringsmodaliteiten nog niet had vastgelegd in een in Ministerraad overlegd besluit 321.
In de aangepaste begroting voor 2013 werd een toelage ingeschreven van 25,25 miljoen euro
voor 2013. Bij de begrotingscontrole 2013 besliste de regering deze toelage aan te wenden
voor de vereffening van de taalpremies waarvan de terugbetaling in 2012 werd aangevraagd
door de Brusselse Instellingen, die in de wet van 19 juli 2012 houdende wijziging van de wet
van 10 augustus 2001 worden opgesomd322. Met dit Fonds voor de financiering van de taalpremies worden dus in de praktijk reeds bestaande premies terugbetaald en worden geen
nieuwe initiatieven ter bevordering van de tweetaligheid gefinancierd.
2.2.3
Financieringen via het Fonds Europese Toppen323
De financiële controle van de oorspronkelijke 25 miljoen euro aan toelagen die via dit Fonds
worden vereffend, berust tot nader order bij de algemene directie Veiligheid en Preventie
van de FOD Binnenlandse Zaken. Deze controle is gebaseerd op de desbetreffende jaarlijkse
subsidiebesluiten en op het reglementair kader dat vervat ligt in het koninklijk besluit van
6 december 2007 betreffende de overeenkomsten inzake Europese toppen.
Wat de drie dotatiebesluiten betreft, waarmee eind 2012 via het Fonds een extra financiering van 30 miljoen euro werd toegekend aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse politiezones en de Federale Politie, beschikt de FOD Binnenlandse Zaken over geen
enkele controlebevoegdheid. Voor dit extra krediet ter financiering van sommige uitgaven
die voortvloeien uit de organisatie van de Europese toppen in Brussel en de uitgaven voor
veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel, ontbreekt bovendien een vast reglementair kader.
In 2011 had het Rekenhof in zijn audit van het toenmalige Fonds ter financiering van sommige
uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese
toppen te Brussel aanbevolen het jaarlijkse bedrag van 25 miljoen euro aan subsidies en de
overeenkomstige gesubsidieerde maatregelen ten gunste van de Brusselse politiezones en
gemeenten aan een nieuwe evaluatie te onderwerpen. Uit de analyse van de subsidiebesluiten voor de jaren 2011 en 2012 moet worden geconcludeerd dat geen gevolg werd gegeven
aan deze aanbeveling. Ondertussen is zowel de benaming van het Fonds als de scope van de
maatregelen, die ten laste van het Fonds kunnen vallen, grondig gewijzigd.

321 Zie ook Parl. St. Kamer, DOC 53 2521/004, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting
voor het begrotingsjaar 2013, goedgekeurd in de algemene vergadering van het Rekenhof van 7 januari 2013, p. 33.
322 Het uitvoeringsbesluit voor de vereffening van de taalpremies, waarvan de terugbetaling in 2012 werd aangevraagd, werd inmiddels genomen op 23 mei 2013.
323 Volledige naam: Fonds ter financiering van sommige uitgaven die voortvloeien uit de organisatie van de Europese Toppen in Brussel en de uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel.
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2.3
Benutting van de kredieten
Het krediet voor de toelage inzake de tweetaligheid in de Brusselse Instellingen ingeschreven voor het Fonds voor de financiering van de taalpremies bleef in 2012 onbenut, omdat er
bij gebrek aan een uitvoeringsbesluit nog geen betalingen op dit Fonds konden plaatsvinden.
Het krediet voor de dotatie aan de Federale Politie via het Fonds Europese Toppen bleef
in 2012 eveneens onbenut, omdat er in de begroting van de Federale Politie (Sectie 17) tot
dusver een begrotingsbepaling ontbrak, die machtiging verleende, in afwijking van artikel 62, §  2, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de Staat, middelen te transfereren vanuit het Fonds 13.56.7 – Europese
Toppen (in de begroting van de FOD Binnenlandse Zaken) naar het Fonds 17/1 – Prestaties
voor derden (in de begroting van de Federale Politie). In deze begrotingsbepaling werd pas
bij de begrotingscontrole 2013 voorzien.
Wat de dotatie aan de Brusselse politiezones betreft, die voortvloeide uit de toewijzing van
de extra 30 miljoen euro op het Fonds Europese Toppen voor 2012, werd 6,9 miljoen euro
meer vereffend dan vastgelegd. Dit was mogelijk omdat er op het Fonds voldoende vereffeningskrediet beschikbaar was (50 miljoen euro), maar is in strijd met het betreffende dotatiebesluit van 11 december 2012, dat in de toekenning van een bedrag van slechts 2,7 miljoen
euro voorziet.

3

Conclusies en aanbevelingen

Van de 291,2 miljoen euro vereffeningskredieten die in 2012 op de begroting van de FOD
Binnenlandse Zaken waren ingeschreven voor de financiering van de Brusselse Instellingen
werd in dat jaar in totaal 262,5 miljoen euro benut.
Het feit dat in 2012 minder werd betaald aan de Brusselse Instellingen dan voorzien in de
staatsbegroting, is te wijten aan het destijds ontbreken van het nodige wettelijke of reglementaire kader voor de toelage inzake tweetaligheid (25 miljoen euro) en de dotatie aan
de Federale Politie (1,3 miljoen euro), evenals aan de structurele problemen in verband met
de afhandeling van de dossiers met betrekking tot de veiligheid van de Europese toppen te
Brussel (2,5 miljoen euro).
Voor de dotatie aan de Federale Politie ontbrak een begrotingsbepaling die de transfer van
middelen tussen begrotingsfondsen mogelijk moest maken. Hierin werd inmiddels voorzien bij de aanpassing van de staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2013.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat vanuit het Fonds Europese Toppen in 2012 een dotatie
van 9,6 miljoen euro werd betaald voor de Brusselse politiezones, terwijl het dotatiebesluit
slechts in een betaling van 2,7 miljoen euro voorziet. Tenzij in de nodige rechtsbasis voor
het te veel betaalde bedrag (6,9 miljoen euro) wordt voorzien, moet dit bedrag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden teruggevorderd. De FOD Binnenlandse Zaken merkt
in dit verband op dat deze 6,9 miljoen euro geen dotatie is, maar deel uitmaakt van de
subsidie-enveloppe van 25 miljoen euro voor de Brusselse gemeenten en politiezones. Het
Rekenhof wijst erop dat in dat geval dit bedrag moest zijn aangerekend op het krediet voor
veiligheid en preventie in het Fonds Europese Toppen.
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Ook wijst het Rekenhof erop dat de betaling van een jaarlijks forfaitair bedrag van 24 miljoen euro per jaar als complement voor de dodehandcompensatie, in afwachting van de
uitvaardiging van een koninklijk besluit waarin de nieuwe parameters voor de berekening
van de compensatie zullen worden opgenomen, het risico inhoudt dat momenteel meer
wordt betaald dan eigenlijk volgens het institutioneel akkoord van 2011 is verschuldigd. Om
de staatsbegroting hierdoor niet te bezwaren, is het wenselijk dat dit koninklijk besluit zo
vlug mogelijk wordt uitgevaardigd.
Bovendien wordt vastgesteld dat de subsidies die al vóór 2012 ten gunste van de Brusselse
politiezones en de negentien Brusselse gemeenten voor de veiligheid van de Europese toppen te Brussel bestonden (25 miljoen euro per jaar), enkel kunnen worden uitbetaald indien
is voldaan aan de voorwaarden in zeven jaarlijks uitgevaardigde besluiten en een kaderbesluit van 2007, en dat dat voor de vanaf 2012 extra toegekende middelen (30 miljoen euro
per jaar) niet meer het geval is.
Voor de extra middelen, die in 2012 als dotatie voor de Federale Politie (1,3 miljoen euro), de
Brusselse politiezones (2,7 miljoen euro) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (26 miljoen
euro) op het Fonds Europese Toppen werden ingeschreven, werden enkel drie dotatiebesluiten uitgevaardigd, op basis waarvan zonder enige voorwaarde de dotaties kunnen worden uitbetaald. In tegenstelling tot de voorheen voor de Europese toppen betaalde subsidies
heeft de FOD Binnenlandse Zaken geen controlebevoegdheid meer over de aanwending van
deze extra middelen.
De FOD Binnenlandse Zaken merkt in dit verband op dat, als gevolg van het institutioneel
akkoord van 2011 en de hieruit voortvloeiende wetswijziging, de gewestelijke leden van de
Samenwerkingscommissie tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
beslissen over de aanwending van de middelen van het Fonds. De administratie van de FOD
Binnenlandse Zaken oefent zelf geen invloed uit op de beslissingen die door die commissie
worden genomen.

Onderzoekscontracten van het
federaal wetenschapsbeleid
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Onderzoekscontracten federaal wetenschapsbeleid

Het Rekenhof heeft onderzocht welk gevolg is gegeven aan de opmerkingen die het in 2008 had
geformuleerd over het financieel beheer van onderzoekscontracten van het federaal wetenschapsbeleid. Het stelt vast dat bij de uitvoering van de contracten de daarin opgenomen betalingsregels
en de verplichting tot indiening van afrekeningen en goedkeuring van verslagen niet altijd nauwgezet werden nageleefd. De administratie moet ook een gerichter controlebeleid uitwerken.

1

Context

De meerjarige onderzoeksprogramma’s zijn een belangrijke pijler van het federaal wetenschapsbeleid. De POD Wetenschapsbeleid stimuleert onderzoek van hoog wetenschappelijk niveau rond thema’s die tot de bevoegdheid van het federaal niveau behoren (de thematische onderzoeksprogramma’s). Sinds 1987 organiseert en financiert het departement
de interuniversitaire attractiepolen, waardoor op verschillende domeinen van het fundamenteel onderzoek een gestructureerde samenwerking tussen wetenschappers aan beide
kanten van de taalgrens wordt beoogd.
De uitgaven voor de onderzoeksprogramma’s worden vastgelegd en vereffend op verscheidene basisallocaties324 van het programma 46.60.1 van de algemene uitgavenbegroting.
In de (aangepaste) begroting 2012 bedroegen de vereffeningskredieten 56,9 miljoen euro,
waarvan uiteindelijk 51,3 miljoen euro werd gebruikt.
Op voorstel van de minister van Wetenschapsbeleid, keurt de Ministerraad de lancering
van nieuwe of de verlenging van bestaande programma’s voor wetenschappelijk onderzoek
goed. Zo nodig worden er, naargelang van de onderzoeksthema’s, samenwerkingsakkoorden met de gewesten of gemeenschappen gesloten.
Vervolgens plaatst de POD Wetenschapsbeleid een oproep tot voorstellen in het Belgisch
Staatsblad en op de website van het departement. De ontvangen onderzoeksvoorstellen worden
op hun wetenschappelijke kwaliteit geëvalueerd door externe experts. Voor de geselecteerde
voorstellen sluit de Staat onderzoekscontracten met de betrokken onderzoeksinstellingen.
Binnen de POD Wetenschapsbeleid zien de ambtenaren van de directie “Onderzoeksprogramma’s” in de hoedanigheid van programmabeheerder toe op de goede uitvoering van
de contracten. Binnen de stafdienst Budget en Beheerscontrole zorgt de cel Administratief
Beheer van de O&O-contracten (hierna de cel) voor het financieel beheer van de onderzoekscontracten.
In 2008 heeft het Rekenhof de verantwoording van de uitgaven voor onderzoeksprogramma’s onderzocht en hierover gerapporteerd aan het parlement325. Het huidige onderzoek wil
de vaststellingen uit 2008 actualiseren en nagaan in welke mate met de toen geformuleerde
opmerkingen en aanbevelingen rekening is gehouden.

324 BA 46.60.11.12.11.51 ”Uitgaven verbonden aan de contracten, overeenkomsten en mandaten met betrekking tot
de O&O-programma’s en acties op nationaal vlak”; BA 46.60.11.12.11.66 ”Financiering van de wetenschappelijke
ondersteuning van het federale drugsbeleid”; BA 46.60.11.44.30.01 ”Inkomensoverdrachten met betrekking tot
de interuniversitaire attractiepolen voor de financiering van diverse uitgaven”; BA 46.60.11.44.30.02 ”Inkomensoverdrachten met betrekking tot de technologische attractiepolen voor de financiering van diverse uitgaven”.
325 Rekenhof, 165e Boek, Volume I, p. 660-681.
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Het onderzoek bleef beperkt tot de thematische programma’s “Agora”, “Samenleving en
Toekomst”, “Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling” en de zesde fase van het programma “Interuniversitaire Attractiepolen” (hierna IUAP-VI). Het programma “Agora” is
een recurrent mechanisme om administratieve of wetenschappelijke databanken beter te
(her)gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. Het onderzoeksprogramma “Samenleving en Toekomst” wil bijdragen tot het vergroten van de kennis die vereist is bij het
beleidsondersteunend werk op het federaal niveau. In het programma “Wetenschap voor
een duurzame ontwikkeling” wordt onderzoek verricht ter ondersteuning van de politieke
besluitvorming over thema’s die verband houden met de duurzame ontwikkeling en die zijn
vastgelegd in een nationale en internationale context. Het onderzoeksprogramma “Interuniversitaire Attractiepolen” tot slot is opgebouwd in zeven fases die elk over vijf jaar lopen.
Op 1 januari 2007 startte de zesde fase (IUAP-VI) met 44 onderzoeksprojecten.
Het Rekenhof heeft met brief van 10 juli 2013 zijn bevindingen meegedeeld aan de voorzitter
van de FOD Wetenschapsbeleid. In dit artikel is met zijn antwoord van 13 augustus 2013 rekening gehouden. Het ontwerpverslag werd op 28 augustus 2013 aan de staatssecretaris voor
Wetenschapsbeleid gestuurd. Bij het afsluiten van dit Boek had de staatssecretaris nog niet
gereageerd.

2

Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek van het Rekenhof heeft uitgewezen dat bij de uitvoering van de onderzoekscontracten de erin overeengekomen betalingsregels en sancties en de verplichtingen tot
voorlegging van schuldvorderingen, afrekeningen en verantwoordingsstukken niet altijd
strikt worden nagekomen.
Vaak worden de verantwoordingsdossiers met.o.m. de uitgavenstaten laattijdig ingediend.
Het Rekenhof beveelt aan voor die indiening duidelijke en strikte richtlijnen op te stellen.
Daarin moet een ambtenaar worden aangewezen die de indiening (elektronisch) opvolgt
en moeten de stappen worden opgegeven bij het niet-ontvangen van de stukken (bv. herinneringsbrieven). Ook moet worden vastgelegd welke acties moeten worden ondernomen als
de verantwoordingsstukken onvolledig zijn of onvolkomenheden bevatten.
Bij de controle van de voorgelegde documenten wordt onvoldoende gefocust op de personeelskosten, die nochtans ruim 60 % van de kostprijs van de onderzoeken uitmaken. Zo
wordt niet nagegaan of de lonen die ter verantwoording van de subsidies worden ingebracht
volledig betrekking hebben op personeel dat effectief voor het gesubsidieerde onderzoek is
ingezet. Evenmin wordt geverifieerd of de bezoldigingen beantwoorden aan wat contractueel is bepaald.
Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat de administratie niet systematisch nagaat of de
onderzoeksinstellingen bij de aankoop van goederen en diensten de wetgeving en reglementering op de overheidsopdrachten in acht neemt.
Wat het gevolg betreft dat al is gegeven aan de opmerkingen en aanbevelingen uit de vorige
audit, wijst het Rekenhof op het uitblijven van een meer gericht controlebeleid dat gebaseerd is op cyclische controles en dat rekening houdt met de internecontrolesystemen binnen de gesubsidieerde entiteiten.
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Sinds 2008 is de controle van de administratie procedureel en organisatorisch beter gestructureerd: taakomschrijvingen en functiescheidingen voor de verificateurs en financieel
beheerders werden opgesteld en administratieve richtlijnen en leidraden voor het verrichten van sommige controles werden ter beschikking gesteld.
De bepalingen in de onderzoekscontracten verlenen de administratie verregaande mogelijkheden om de effectieve, wettelijke en zuinige aanwending van de subsidies voor de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd, te controleren. Deze mogelijkheden worden echter niet
optimaal benut. Zo worden nooit controles ter plaatse in de gesubsidieerde instellingen
uitgevoerd. Het Rekenhof heeft bij zijn vorige audit nochtans aanbevolen om die vorm van
controle minstens in overweging te nemen.
De administratie moet tot op heden nog altijd een degelijke methodiek uitwerken voor de
controle van de verantwoordingsstukken. Bij de controles zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruik gemaakt van plaatsbezoeken, checklists, gefundeerde steekproeven enz. Voor
de controleactiviteiten moet het bestuur zichzelf een timing of een volumedoelstelling
opleggen.
Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat de controle nog zou kunnen worden verbeterd
door het financiële controleproces beter af te stemmen op een risicoanalyse en het voortdurend bij te sturen op basis van de vastgestelde anomalieën, door uniforme controlemethodes op te leggen en door de documentering, rapportering en inventarisering van de controleresultaten te verbeteren.
Het Rekenhof wijst er verder op dat alle transacties (vastleggingen, betalingen en terugvorderingen) zonder uitstel, getrouw en volledig in de Fedcomboekhouding moeten worden
opgenomen. Procedures moeten dit principe verder uitwerken. Alle belangrijke beslissingsmomenten met een budgettaire impact in het subsidieproces moeten worden geregistreerd
en gedocumenteerd. Indien (een deel van) een subsidie moet worden gerecupereerd, moet
dat recht onmiddellijk worden berekend en als dusdanig geboekt en gevorderd.
Uit het antwoord van de administratie blijkt dat aan de meeste opmerkingen van het Rekenhof tegemoet zal worden gekomen door in de nieuwe programma’s de contractueel opgelegde betalingsregels en sancties bij te sturen, vanaf september 2013 een nieuwe ICT-applicatie
voor de opvolging van de programma’s in gebruik te nemen en in de nabije toekomst voor
de controles ter plaatse een beroep te doen op privéauditbureaus.

Stand van zaken van
het eHR-project

Stand van zaken eHR-project
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Het project eHR, dat op 1 mei 2007 van start ging, is midden 2013 niet volledig uitgevoerd.
Doordat de eHR-toepassing nog niet alle functionaliteiten aanbiedt die de huidige gebruikers
in hun eigen personeelssysteem ter beschikking hebben, bestaat de kans dat zij uit het project
eHR zullen stappen en hun eigen –vaak duurdere– personeelsbeheerssysteem verder ontwikkelen. Dit zou de hoofddoelstelling van het project eHR (kostenvermindering en een efficiënter
organisatiebeheer) schaden. De middelen die nu al in het project werden geïnvesteerd, worden
dan nutteloos.

1

Context

In navolging van de Copernicushervorming zocht de FOD Personeel en Organisatie (P&O)
vanaf 2001 naar een instrument om de gemeenschappelijke processen van personeelsbeheer en –administratie op termijn te automatiseren. Hierdoor zou de rol van de stafdiensten P&O bij de federale overheid evolueren van een louter administratieve naar een meer
strategische rol, met directe meerwaarde voor en ondersteuning van de realisatie van de
doelstellingen van de overheidsdiensten. De zogenaamde eHR-oplossing moest ook tot een
kostenvermindering en een efficiënter organisatiebeheer bij de federale overheid leiden.
De FOD P&O voerde in samenwerking met een bedrijf uit de privésector een impact- en
haalbaarheidsstudie uit tussen januari en juni 2005. Deze voorstudie behelsde zowel een
analyse van de bestaande toestand als een beschrijving van de gewenste toestand en het
opzetten van een projectstructuur. Op basis van de eindconclusies keurde de Ministerraad
op 17 maart 2006 de overheidsopdracht voor het project eHR goed. Deze opdracht werd toegekend op basis van een Best And Final Offer (BAFO). De firma die opdracht had gekregen,
had hiertoe een partnership aangegaan met drie andere firma’s, met name voor het change
management van het project, de ontwikkeling van de nieuwe loonberekeningsmotor voor
de CDVU326 en tenslotte voor de levering van de basissoftware Peoplesoft waarop de eHRoplossing zou worden gebouwd.
Op 26 april 2007 werd het contract tussen de FOD P&O en de privéfirma afgesloten voor
een periode van zeven jaar en een bedrag van 26.236.917,66 euro (inclusief btw).
Bij de FOD P&O werd een directoraat-generaal eHR opgericht dat de ontwikkeling en invoering bij de zestien FOD’s en POD’s327 zou ondersteunen.
Het was de bedoeling dat de eHR-oplossing uit zes modules zou bestaan:
•

•
•

module Basisadministratie (BA): het uitgangspunt voor de volgende modules, bestaande
uit een transversale database met alle personeels- en organisatiegegevens (initiële doorlooptijd van januari 2007 tot januari 2009);
module Tijdsbeheer (Time): voor het beheer van de afwezigheden (verloven en ziektes)
en de arbeidstijden (initiële doorlooptijd april 2008 – begin 2011);
module Verloning (Pay): de nieuwe loonberekeningsmotor voor de CDVU die vanuit de modules BA en Time zou moeten worden gevoed (initiële doorlooptijd april 2008 – einde 2011);

326 Centrale dienst der Vaste Uitgaven van de FOD Financiën, de uitbetalingsinstelling voor de meeste federale diensten.
327 Het Ministerie van Landsverdediging is niet bij dit project betrokken, ook niet voor het burgerpersoneel.
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•
•
•

module Personeel- en kostenplanning: voor het opmaken en beheren van de personeelsplannen en de kostenbeheersing (initiële doorlooptijd midden 2009 – midden 2011);
module Strategisch HRM: voor de ontwikkelcirkels, de opvolging van de competenties
en de loopbanen (initiële doorlooptijd midden 2010 – midden 2012);
module Business Intelligence (BI): om rapporten en statistieken te genereren op basis
van de gegevens van alle voorgaande modules (initiële doorlooptijd juli 2012 - april 2013).

Omdat hij oordeelde dat het project niet op de gewenste wijze evolueerde, besliste de
staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten op
12 maart 2012 om het beheer ervan aan de FOD P&O te onttrekken en naar de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) over te dragen.
Fedict heeft tot tweemaal toe een voorstel van doorstartscenario van het eHR-project voorgelegd aan de Ministerraad (op 20 juli 2012 en op 30 november 2012). Dit laatste scenario
kreeg groen licht waarbij Fedict tot 31 december 2016 het project moet evalueren en de
uitvoering ervan verder opvolgen.
Het Rekenhof heeft een onderzoek gevoerd naar de stand van zaken van het project en naar
de uitgaven die al voor het project zijn gedaan.
In zijn antwoord op het voorontwerp van verslag, betwist de voorzitter van de FOD P&O
de motieven die ertoe hebben geleid dat zijn departement niet langer bevoegd is voor het
project. Hij is van oordeel dat het departement tijdig de nodige maatregelen had genomen
om het eHR-project tot een goed einde te brengen. Het Rekenhof heeft dat aspect van het
dossier niet onderzocht.

2

Vaststellingen

2.1
Huidige situatie van de modules
In de oorspronkelijke projectplanning in de BAFO zou het project starten op 1 januari 2007 en de effectieve loonberekening voor alle deelnemende overheidsdiensten op 1 januari 2012. In realiteit startte het project pas op 1 mei 2007 en werd de start van de loonberekening na enige tijd naar 1 januari 2014 opgeschoven.
De zes modules hadden een eigen timing en zijn tot op heden ook niet in dezelfde mate
uitgevoerd:
•

•
•

module BA: de volledige implementatie moest initieel beëindigd zijn begin 2009, maar
werd uitgesteld tot midden 2010. De module zou grotendeels operationeel zijn, maar
sommige aspecten van het personeelsbeheer (bijvoorbeeld detacheringen) blijken er
zeer moeilijk in te passen. De kwaliteit van sommige functionaliteiten is nog niet optimaal en de standaardrapporten voldoen niet aan de verwachtingen.
module Time: de opstart was voor april 2008 gepland maar werd uitgesteld tot begin
2010. Ook deze module zou grotendeels afgewerkt zijn.
module Verloning: de initiële opstart was op hetzelfde moment als de module Time
gepland (april 2008). De FOD P&O is slechts in 2011 met de voorbereiding van deze
module begonnen.
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•

•

•

module Personeel- en kostenplanning: zou worden vervangen door de applicatie SEPP
(Standaard voor een Elektronisch Personeelsplan/Support électronique au plan de personnel). De FOD P&O investeert sinds 2004 in deze applicatie. Het is niet duidelijk of beide
systemen compatibel zijn.
module Strategisch HRM: de FOD Justitie drong erop aan dat de deelmodule Opleidingsbeheer al in 2010 zou worden opgestart en heeft deze ontwikkeling ook budgettair ten laste genomen. De verdere ontwikkeling van deze module is stopgezet sinds de
overdracht naar Fedict.
module Business Intelligence (BI): initieel was dat de laatste module die zou worden
geïmplementeerd, maar ze werd al in 2008 aangekocht met de bedoeling de gegevens
van de applicatie PData erin op te nemen. De module BI/PData is echter nooit in gebruik
genomen, maar betekende wel een meerkost van bijna 1 miljoen euro.

2.2
Overdracht naar Fedict
Het personeel van de FOD P&O dat aan het project werkte, kon vrijwillig naar Fedict overgaan328. Maar drie personen blijken dat daadwerkelijk te hebben gedaan en de opgebouwde
expertise en kennis over het project eHR is grotendeels bij de FOD P&O gebleven.
Uit de analyses van Fedict is gebleken dat de basis van het project (de modules BA en Time)
niet voldeed aan de normen en nog talrijke systeemstoornissen bevatte. Fedict blijkt nu
bezig te zijn met de stabilisatie van die twee modules vooraleer met de volgende module
(Verloning) kan worden aangevangen. Fedict beklemtoont ook dat wegens de huidige budgettaire beperkingen er geen andere klanten bij het project kunnen worden betrokken en
er geen nieuwe functionaliteiten kunnen worden gerealiseerd.
2.3
Implementatie bij de gebruikers
Enkel de overheidsdiensten uit de pilootgroep (de vier horizontale FOD’s, nl. P&O, Fedict,
Budget en Beheerscontrole en de Kanselarij van de Eerste Minister, en de POD Maatschappelijke Integratie), de FOD Justitie, de FOD Economie en de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn
nu nog actief in het project.
De toepassing eHR biedt momenteel niet alle functionaliteiten aan die verscheidene gebruikers ter beschikking hadden/hebben in hun eigen personeelbeheerssysteem. De gebruikers
vrezen daarenboven dat aangekondigde wijzigingen aan de regelgeving (loopbanen, afwezigheden) nog veel problemen voor het project en zijn gebruikers zullen meebrengen.
Andere FOD’s en POD’s zijn vanwege die problemen niet in het project ingestapt of zijn er
zelfs uit gestapt. Een aantal FOD’s/POD’s, zoals de FOD Financiën, blijken een eigen eHRproject te hebben opgestart of zijn van plan om in een ander systeem te stappen. Zo zou de
FOD Sociale Zekerheid overwegen om aan te sluiten bij het systeem van de openbare instellingen van de sociale zekerheid.

328 Ze worden tijdelijk ter beschikking gesteld van Fedict op basis van artikel 51 van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt. De
personeelsleden blijven budgettair ten laste van de FOD P&O.
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2.4
Financiering en kostprijs
Voor het project werd een apart begrotingsprogramma gecreëerd in de begrotingen van de
FOD P&O (programma 5)329 en Fedict (programma 2). Bij de overdracht van de verantwoordelijkheid voor dit project naar Fedict werden de werkings-, investerings- en e-govkredieten getransfereerd naar Fedict 330.
Midden 2013 waren voor de ontwikkeling en de implementatie van de modules volgende
bedragen betaald:
Kostprijs modules (tot midden 2013, in euro, inclusief btw))
Module Basisadministratie

7.615.866,70

Module Time

2.235.354,47

Module Verloning

2.385.220,82

Module Business Intelligence/PData

1.245.493,54

Bron: Rekenhof (op grond van de verstrekte gegevens van de FOD P&O)
Bovenop werd ook nog 976.373,20 euro betaald voor de operationele ondersteuning van de
dienstverlener bij het beheer en de exploitatie van het project. De indexherzieningen van
de mandagprijzen, die niet in het initiële bedrag waren opgenomen, komen nog eens op een
bedrag van 497.730,15 euro.
Voor de ontwikkeling van de module Strategisch HRM betaalde de FOD Justitie
485.108,97 euro.
In het bestek was bepaald dat de FOD P&O of de dienstverlener op elk moment van de
uitvoering van de overeenkomst een voorstel tot wijziging (change request) kon indienen.
Deze change requests hadden vooral betrekking op de specifieke kenmerken van de “klanten”. Daarbij moest worden beoordeeld of de functionaliteiten in Peoplesoft konden worden
aangepast of dat er nieuwe functionaliteiten moesten worden aangeschaft.
De FOD P&O heeft in totaal 2.731.045,73 euro aan change requests betaald.

3

Oorzaken van de vertraging

3.1

Problemen bij de ontwikkeling en de implementatie van de module Basisadministratie
Aanvankelijk werd uitdrukkelijk gekozen voor een modulaire aanpak. In de overeenkomst
tussen de FOD P&O en de dienstverlener werd bepaald dat de module BA eerst volledig
moest worden geïmplementeerd en naar alle betrokken overheidsdiensten uitgerold vooraleer de volgende modules zouden worden aangepakt. De FOD P&O mocht trouwens een

329 De kredieten werden aangerekend op de basisallocaties 04.31.50.11.03 en 04.31.50.11.04 (personeel),
04.31.50.12.11.05 (werkingskredieten), 04.31.12.11.20 (personeel egov) en 04.31.50.74.22.05 (investeringskredieten).
330 Daar worden ze aangerekend op de basisallocaties 31.20.12.11.55 (werkingskredieten) en 31.20.74.22.55 (investeringskredieten).
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einde stellen aan de eHR-opdracht op het ogenblik dat de module BA volledig afgewerkt en
uitgerold zou zijn (procedure stop and go).
De ontwikkeling en implementatie van deze module liep belangrijke vertragingen op door
technische problemen. Omdat die niet konden worden opgelost zonder dat de volgende
module Time in gebruik genomen zou zijn, werd beslist om vroeger dan overeengekomen
te starten met Time. Dat impliceerde dat de FOD P&O afstapte van de waarborgen die in
de procedure stop and go waren vervat. De vervroegde opstart van Time betekende ook een
meerkost van 67.646,26 euro (inclusief btw) omdat in de originele projectplanning bepaald
was dat Time en Verloning op hetzelfde moment zouden worden opgestart. Daarnaast
werden tijdens de implementatie van de module BA vele wijzigingen aan het basisconcept
aangebracht die aanleiding gaven tot change requests (wijzigingsvoorstellen) waardoor de
projectplanning telkens weer werd uitgesteld en de kostprijs opliep.
3.2
Gebrek aan kennis en expertise
Om een dergelijk omvangrijk en technisch gecompliceerd project tot een goed einde te brengen moeten de betrokken personeelsleden over voldoende expertise beschikken. Dit geldt
zeker voor de dienstverlener, maar ook bij de FOD’s moet een aantal personeelsleden zijn die
met kennis van zaken de gesprekken/onderhandelingen met de betrokken bedrijven kunnen volgen. Bij gebrek daaraan moet een beroep worden gedaan op extra externe hulp.
Op basis van de ervaringen met de eerste module BA bleek dat de DG eHR te weinig kennis had over de software Peoplesoft. Daarom werd beslist om bij de implementatie van
Time in 2010 een expert Peoplesoft ter ondersteuning van het DG eHR in dienst te nemen.
Bovendien beschikte de dienstverlener over onvoldoende kennis over de reglementering
en het personeelsstatuut van de federale overheid. Tot slot is er ook veel personeelsverloop
geweest bij de dienstverlener, wat de uitvoering van het project en de samenwerking met de
FOD P&O niet ten goede kwam.
In de loop van 2011 evolueerde de uitvoering van het project wel in gunstige zin door een efficiëntere aanpak door de FOD P&O en de aanwerving van de expert Peoplesoft. Ook de betrokken FOD’s en POD’s erkenden deze gunstige wending. De FOD P&O betwist daarom de
gegrondheid van de beslissing van de Ministerraad om het project naar Fedict over te dragen.
3.3
Kwaliteitscontrole op het geleverde werk van de dienstverlener
De controle op de kwaliteit van het geleverde werk van de dienstverlener was niet toereikend. In de overeenkomst tussen de FOD P&O en de dienstverlener wordt bepaald dat de
FOD P&O op elk ogenblik tijdens de duur van de overeenkomst een audit kan laten uitvoeren om zich te vergewissen van de conformiteit van de geleverde diensten. Ondanks de
vertragingen en de veelvuldige technische problemen heeft de FOD P&O geen beroep op
deze mogelijkheid gedaan.
Naar aanleiding van de aanvraag van de FOD P&O voor de gunning van aanvullende niet
geplande diensten (change request) voor een bedrag van 893.401,05 euro (exclusief BTW),
besliste de Ministerraad op 17 juli 2009 wel dat er een audit van het gehele project moest
gebeuren waarbij de inbreng en de aanpak van alle actoren in het project eHR moesten
worden doorgelicht.
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Met de dienstverlener werd ook een service level agreement (SLA) overeengekomen waarin
een aantal service levels maandelijks werden opgevolgd aan de hand van key performance
indicators: conformiteit van de resultaten per module, beschikbaarheid van het personeel
van de dienstverlener, beschikbaarheid van het systeem, termijn om een incident op te lossen, beveiliging en integriteit van de gegevens en antwoordtijd in geval van verandering.
Deze metingen waren bijna altijd positief (behalve voor het item beschikbaarheid personeel
dienstverlener) wat tegenstrijdig is met de ondervonden problemen tijdens de ontwikkeling
en de implementatie van het project. De resultaten van deze voortgangsrapportering weerspiegelen de realiteit niet en zijn weinig relevant.

4

Conclusie

Het project eHR is op 1 mei 2007 van start gegaan en blijkt midden 2013 niet volledig te zijn
uitgevoerd. De uitwerking van de verschillende modules van het project, die onder de leiding
van de FOD P&O technische problemen gekend heeft, werd in 2012 aan Fedict overgedragen.
Enkel de eerste twee modules (Basisadministratie en Time) van het project eHR zijn op dit
moment bij een beperkt aantal overheidsdiensten geïmplementeerd. Doordat de eHR-toepassing op dit moment niet alle functionaliteiten aanbiedt die de huidige gebruikers in hun
eigen personeelssysteem ter beschikking hadden of hebben, bestaat de kans dat ook deze
gebruikers in de toekomst uit het project eHR zullen stappen en hun eigen –vaak duurderepersoneelsbeheerssysteem ontwikkelen.
Een dergelijke beslissing zou de hoofddoelstelling van het project eHR (kostenvermindering en efficiënter organisatiebeheer) schaden, en de middelen die nu al in het project werden geïnvesteerd, zouden nutteloos blijken.
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Het beheerscontract waarop de publiekrechtelijke nv Astrid zich baseert om haar verhoudingen met de Staat te regelen, onder andere op het vlak van subsidies, strookt niet meer met de
economische werkelijkheid. De bedragen die de vennootschap uitgeeft, overschrijden de begrotingskredieten die ze voor haar werking kreeg toegekend.
Rekening houdende met de technologische evoluties, het gewijzigde aandeelhouderschap in
de nv (in 2011 werd de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij haar enige aandeelhouder) en het feit dat de nv op 31 december 2012 een thesaurie van 87 miljoen euro had geaccumuleerd, beveelt het Rekenhof aan de financiering van de nv Astrid te herzien en een nieuw
beheerscontract op te stellen.
Het Rekenhof herinnert er ook aan dat het principe van de begrotingsspecialiteit en de budgettaire ESR-classificatie op het niveau van de algemene uitgavenbegroting moeten worden
nageleefd, alsook het juridische kader van de vennootschap, onder meer wat de samenstelling
van de raad van bestuur betreft.

1

Context

1.1
Oprichting en opdrachten van de nv Astrid
De naamloze vennootschap van publiek recht Astrid werd opgericht in 1998331 en was aanvankelijk voor 61 % in handen van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
(FPIM) en voor 39 % van de Gemeentelijke Holding. In 2011 heeft de FPIM de aandelen van
de Gemeentelijke Holding overgekocht, waardoor ze de enige aandeelhouder werd van de
nv Astrid.
De nv Astrid heeft tot doel de totstandbrenging, de exploitatie, het onderhoud en de evolutieve aanpassingen en uitbreidingen van een radiocommunicatienetwerk ten behoeve
van de Belgische hulp- en veiligheidsdiensten van publiek en privaat recht. De wet somt
de activiteiten op die opdrachten van openbare dienst zijn332, de voorwaarden om die opdrachten uit te voeren, zijn vervat in een beheerscontract. De vennootschap mag diensten
op commerciële basis verstrekken333. Die commerciële activiteiten zijn veeleer beperkt in
vergelijking met haar opdrachten van openbare dienst.
In 2006 werd de nv Astrid belast met de oprichting van het “platform 112” dat het op termijn
mogelijk moet maken alle noodoproepen (100, 101, 112) te centraliseren bij geïntegreerde
centrales334. Om dat project in goede banen te leiden, werden vertegenwoordigers van de
overheidsdiensten die de noodnummers beheren en van de nv Astrid samengebracht in
de structuur “Astrid CAD overlegplatform 100-101-112”. Astrid is verantwoordelijk voor het
technische beheer van de nodige technische wijzigingen en uitbreidingen van de dispatchings van haar netwerk.

331
332
333
334

Door de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten.
Artikel 3, §  2, van de wet van 8 juni 1998.
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, §  3, van de wet van 8 juni 1998.
Het overlegplatform 112 werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 december 2006.

322

1.2
Financiering van de vennootschap
Overeenkomstig de wet tot oprichting van de nv Astrid, werd de basisinfrastructuur voor
het radiocommunicatienetwerk (blokken 1 en 2), dat gemeenschappelijk is voor alle hulpen veiligheidsdiensten, gefinancierd met het maatschappelijk kapitaal (143,78 miljoen
euro). De afschrijvingslasten van dat netwerk werden verrekend in de prijs van de diensten
die aan de gebruikers van het netwerk worden verkocht (de klanten “overheidsdiensten”335
en de klanten “particulieren”336). De prijs van het basisabonnement werd immers bepaald
met het vooruitzicht de kost van de basisinvestering van het Astridnetwerk (namelijk het
maatschappelijk kapitaal) in vijftien jaar terug te verdienen via de abonnementen waarin
bij de oprichting van de nv Astrid werd voorzien337.
De exploitatiekosten die voortvloeien uit de opdracht van openbare dienst worden gedekt
door “eventuele toelagen”338 ten laste van de algemene begroting van de Staat (FOD Binnenlandse Zaken). Volgens de voorbereidende werkzaamheden van de wet moesten die toelagen de werkingskosten van de vennootschap dekken, alsook de onderhouds- en werkingskosten van de door haar aangekochte infrastructuur. Het tweede beheerscontract vermeldt
echter talrijke investeringsuitgaven bij de exploitatiekosten die door de jaarlijkse exploitatietoelage kunnen worden gedekt.
In 2005 werd beslist de prestaties van het initiële basisnetwerk te verbeteren door de radiodekking, meer bepaald de indoor dekking (blok 3), en de diensten aan de gebruikers (blok
4) te verhogen. Dat zou naar schatting respectievelijk 20 miljoen en 14 miljoen euro kosten.
Die sommen werden deels gefinancierd door afnemingen van de werkingstoelagen en deels
door eigen middelen van de nv. De budgettering van de projecten voor het platform 112 gebeurt door het overlegplatform Astrid CAD 100–101–112. De kredieten die nodig zijn voor de
betoelaging ervan zijn ingeschreven ten laste van de begroting van de FOD Binnenlandse
Zaken. De investeringen en de werkingskosten zijn opgenomen in de boekhouding en in
het vermogen van de nv Astrid.
De volgende tabel geeft de toelagen weer die waren ingeschreven en aangerekend in de
algemene uitgavenbegroting 2012 van de Staat (sectie 13 FOD Binnenlandse Zaken) ten
gunste van de nv Astrid, om de werkingskosten te dekken van de gemeenschappelijke infrastructuur van het netwerk (blokken 1 tot 4) en de investeringskosten voor de uitbouw
van platform 112.

335 Die overheidsdiensten zijn opgesomd in artikel 7 van het beheerscontract. Ze verstrekken diensten in verband met
hulp en veiligheid (de politie, de brandweer, de civiele bescherming, de Staatsveiligheid, de douane, ...).
336 Die particulieren worden gedefinieerd in artikel 8 van het beheerscontract. Het gaat om andere openbare en nietopenbare gebruikers dan deze opgesomd in artikel 7 van het beheerscontract, die aan de samenleving hulp- en veiligheidsdiensten verlenen of die, in uitvoering van de opdrachten van openbare dienst die hun zijn toevertrouwd,
worden geconfronteerd met problemen van openbare veiligheid (het Rode Kruis, private ambulancediensten, ziekenhuizen en maatschappijen voor openbaar vervoer).
337 Aanvankelijk was in 40.000 basisabonnementen voorzien. Op 31 december 2012 waren 46.368 Tetra-terminals op
het netwerk aangesloten, wat overeenstemt met 50.727 basisabonnementen of “Radio equivalent”.
338 Artikel 10 van de wet van 8 juni 1998.
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Aangepaste algemene uitgavenbegroting 2012 (sectie 13 FOD Binnenlandse Zaken) – Kredieten bestemd voor de nv Astrid
Benaming van het artikel

Vastleggingskredieten

Vastgelegde
bedragen

Vereffeningskredieten

Vereffende
bedragen

Art. 63.20.31.22.01
Toelage aan de nv Astrid ter
dekking van de werkingskosten
van de gemeenschappelijke
infrastructuur

36.077.000

36.077.000

36.077.000

36.077.000

Art. 63.20.51.11.01
Toelage aan de nv Astrid bestemd om de investeringskosten van de gemeenschappelijke
infrastructuur te dekken

10.335.000

8.899.000

7.500.000

4.236.206

Bron: aangepaste algemene uitgavenbegroting 2012 (wet van 6 juni 2012)
In 2012 heeft de nv Astrid werkingsuitgaven gedaan voor in totaal 40,65 miljoen euro. Dat
bedrag, dat in de rekeningen van de nv werd geboekt als werkingstoelage 2012, bedraagt
4,6 miljoen euro meer dan het toegekende krediet (zie verder punt 2.2).
1.3
Audit
Het Rekenhof heeft voornamelijk de financieringswijze van de nv Astrid onderzocht alsook
bepaalde bestuurlijke aspecten.
Het Rekenhof stuurde zijn voorontwerp van verslag op 18 juni 2013 voor commentaar aan
de nv Astrid. Het ontwerpverslag dat rekening houdt met het antwoord van de nv, werd op
21 augustus 2013 naar de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen alsook naar
de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging gezonden. De antwoorden
van de ministers worden behandeld in punt 3.

2

Resultaten van de controle

2.1
Beheerscontract
Het tweede beheerscontract 339 was aanvankelijk opgesteld voor een periode van vijf jaar
(2003-2007) maar is nog altijd van toepassing. Het werd echter vier keer grondig gewijzigd.
Die substantiële wijzigingen hadden betrekking op grote principes zoals de uitbreiding van
het netwerk (blokken 3 en 4, en platform 112), de financiering (wijziging van het bedrag van de
toelagen, aanwending van onbenutte toelagen…), de uitbreiding van de klantenlijsten “openbare diensten” en “particulieren” en de duur van het beheerscontract. Volgens de nv heeft de
toezichthoudende overheid geen gevolg gegeven aan het ontwerp van derde beheerscontract
dat de nv in 2009 had voorgelegd. Dat ontwerp was gebaseerd op het tweede beheerscontract
dat werd opgesteld toen het initiële netwerk nog in opbouw was. Acht jaar zijn verstreken
sinds het laatste ondernemingsplan (2005) en in die tijd werd het netwerk uitgebouwd en
zelfs verbeterd dankzij nieuwe investeringen (ten laste van de Staat – zie punt 2.3).

339 Het tweede beheerscontract tussen de nv en de federale Staat is als bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit van
8 april 2003 en werd van kracht op 26 mei 2003.
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Het Rekenhof is van oordeel dat een nieuw beheerscontract zou moeten worden opgesteld
dat de herziening van de werkings- en financieringsmodaliteiten van de vennootschap kan
omkaderen (zie de volgende punten).
2.2

Overschrijdingen van de werkingstoelage en boeking van de overschrijdingen
als schuldvorderingen ten aanzien van de Staat
Het bedrag van de staatstoelage die was toegekend voor de jaarlijkse werking van de nv
was aanvankelijk het bedrag dat in het beheerscontract stond ingeschreven en dat gebaseerd was op het financieel plan340 dat de nv had opgesteld. Sinds 2009 overschrijden de
werkingsuitgaven van de vennootschap systematisch de subsidies die haar jaarlijks worden
toegekend. Die overschrijdingen worden mogelijk gemaakt door de financiële middelen
waarover de vennootschap beschikt en die de nv beschouwt als schuldvorderingen (in totaal 12,8 miljoen euro op 31 december 2012) die zij heeft ten aanzien van de Staat. Ze verwijst naar haar beheerscontract om de toekenning van hogere toelagen dan deze die haar
werkelijk via de koninklijke besluiten tot toekenning van een subsidie worden toegekend,
te rechtvaardigen.
De vennootschap preciseert dat de werkingsuitgaven, inclusief de overschrijdingen, lager
lagen dan de behoeften die werden opgegeven bij de begrotingsaanvragen en in het ondernemingsplan van 2005, en dat de stijging van de kosten werd ingeperkt door bepaalde
investeringen uit te stellen.
De Staat erkent deze schuldvorderingen niet en dus hebben de rekeningencommissarissen
een voorbehoud geformuleerd in hun attestering van de betrouwbaarheid van de jaarrekeningen van de nv. Het Rekenhof is van oordeel dat die boeking als schuldvorderingen niet
gegrond is. De bedragen afkomstig uit het beheerscontract zijn immers maxima die niet
mogen worden overschreden (artikel 26 van het beheerscontract is getiteld “Begrenzing”)
en artikel 25 van het beheerscontract bepaalt dat de jaarlijkse toelagen elk jaar moeten worden aangevraagd bij de minister via een met redenen omkleed verzoek. Die overschrijdingen zullen dus moeten worden gefinancierd met de eigen middelen van de vennootschap,
met name de financiële opbrengsten of de uitzonderlijke opbrengsten, die sinds de oprichting van de vennootschap werden gecumuleerd en die op 31 december 2012 respectievelijk
ongeveer 27 miljoen euro en 5 miljoen euro bedroegen.
Het Rekenhof herinnert eraan dat artikel 10 van de wet tot oprichting van de nv voorziet in
“eventuele toelagen” om bepaalde uitgaven te dekken die voortvloeien uit taken van openbare dienst. Het is van oordeel dat, voor de berekening van de toe te kennen subsidiebedragen,
de aanvraag rekening zou moeten houden met de eigen middelen van de vennootschap.
Om onenigheid tussen de vennootschap en de toezichthoudende overheid te vermijden,
beveelt het Rekenhof aan dat het nieuwe beheerscontract duidelijke bepalingen omvat
wat betreft de overschrijdingen van de uitgaven ten opzichte van de werkingssubsidie.
Bovendien zou de Staat zich ervan moeten kunnen vergewissen, op basis van dat beheerscontract, dat de subsidieaanvragen van de vennootschap overeenstemmen met haar
werkelijke jaarlijkse behoeften.

340 Het financieel plan is een onderdeel van het ondernemingsplan op lange termijn.
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2.3
Herinvestering in het netwerk door middel van de werkingstoelage
De nv Astrid gebruikt de jaarlijkse werkingstoelage om investeringen in het netwerk te
financieren en om het netwerk in stand te houden, en zelfs te verbeteren door oude componenten te vervangen door nieuwe en meer performante stukken (48 miljoen euro werkingstoelagen geboekt als kapitaalsubsidies). Zo werd sinds 1998 nagenoeg 30 % van de
bouwwaarde van het netwerk van de blokken 1, 2, 3 en 4 geherinvesteerd in het netwerk. In
de prijzen van de radiocommunicatieabonnementen voor haar klanten “overheidsdiensten”
en “particulieren” houdt de vennootschap rekening met de afschrijvingen van de gemeenschappelijke infrastructuur en voor de particulieren bovendien met een winstmarge, zonder dat de op die manier verkregen bedragen echter in het netwerk worden geherinvesteerd.
Rekening houdend met die elementen is het Rekenhof van oordeel dat de exploitatieontvangsten van de vennootschap afkomstig van de klanten “openbare diensten” en “particulieren” zouden kunnen worden gebruikt om het bedrag van de werkingstoelagen vast
te stellen. Het beveelt aan dat het nieuwe financieringsmodel rekening houdt met de bijdragen van de klanten “openbare diensten” en “particulieren” alsook met de impact van de
technische evoluties op de exploitatiekosten. Een eventuele verlenging van de looptijd van
bepaalde afschrijvingen zou kunnen worden overwogen, rekening houdende met de staat
van het netwerk. Tot slot mag de impact van de prijzen van de Astrid-telecommunicatieabonnementen op de openbare diensten, en meer bepaald de gemeenten – die in 2012 49 %
van de omzet van de vennootschap vertegenwoordigen -, niet worden verwaarloosd.
2.4
Omvang van de thesaurie van de vennootschap
Op 31 december 2012 beschikte de vennootschap over beleggingen (met een looptijd van
maximum drie maanden) en liquide middelen voor een totaalbedrag van nagenoeg 87 miljoen euro. Die thesaurie, die meer dan het tweevoud van de operationele uitgaven van
2012 van de vennootschap vertegenwoordigt (40,65 miljoen euro), werd opgebouwd sinds
de oprichting van de nv. Ze is het resultaat van de accumulatie van inkomsten van de vennootschap waarvan de uitgaven werden afgetrokken die de vennootschap op eigen ontvangsten heeft gedaan (zoals bv. bepaalde uitgaven voor de blokken 3 en 4). De omzet van
de vennootschap heeft het grootste aandeel gehad in de totstandkoming van die thesaurie.
Dit kan worden verklaard doordat de ontvangsten afkomstig van de levering van radiocommunicatiediensten aan de klanten “openbare diensten” en “particulieren” niet worden gebruikt om de werkingskosten van het netwerk en de nodige herinvesteringen te financieren
aangezien die volledig worden gesubsidieerd.
Volgens de vennootschap bestond de initiële ambitie van haar ondernemingsproject erin het
maatschappelijk kapitaal in vijftien jaar opnieuw op te bouwen in geactualiseerde waarde. Dat
is de reden waarom de nv haar thesaurie, op enkele uitzonderingen na, heeft aangehouden341.
In 2011 kocht de FPIM alle aandelen van de Gemeentelijke Holding over en werd zo de enige
aandeelhouder. Daardoor verviel de aandeelhoudersovereenkomst die aanvankelijk was gesloten tussen de FPIM en de Gemeentelijke Holding, en kreeg de FPIM (de Staat) alle beslissingsmacht over de werking van de nv en de aanwending van haar thesaurie. Die evolutie

341 De nv stelt dat ze op 31 december 2012 nagenoeg 20 miljoen euro aan eigen middelen (andere dan het maatschappelijk kapitaal) had geïnvesteerd. Ze verklaart ook dat ze, nog steeds op eigen middelen, nagenoeg 12,8 miljoen
euro aan werkingskosten heeft gefinancierd (cf. de schuldvorderingen ten aanzien van de Staat).
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zou de toezichthoudende overheid in staat moeten stellen een nieuw financieringsmodel
af te spreken met de vennootschap via het derde beheerscontract dat in voorbereiding is.
Rekening houdend met die nieuwe elementen en met wat eraan voorafgaat, vraagt het Rekenhof zich af of het relevant is dat de vennootschap een grote thesaurie aanhoudt.
Het Rekenhof vestigt er eveneens de aandacht op dat er in de thesaurie van de vennootschap een niet aangewend saldo is opgenomen van nagenoeg 2 miljoen euro van het initiële
kapitaal (ongeveer 144 miljoen euro). Dat saldo moest dienen voor de uitbouw van de blokken 1 en 2, die nu afgerond is.
2.5
Jaarlijkse kredieten voor platform 112
De keuze van de projecten, de kalender voor de uitvoering en de begroting van dit platform
worden door verschillende instanties beheerd342. Het Rekenhof wijst op een belangrijke
en recurrente onderbenutting van de jaarlijkse vereffeningskredieten ingeschreven op de
algemene uitgavenbegroting ten laste van de begroting van Binnenlandse Zaken voor het
platform 112 (minder dan 50 % over het algemeen), die de vennootschap toeschrijft aan de
onvoorspelbaarheden inherent aan het projectbeheer.
Het Rekenhof beveelt de toezichthoudende overheid aan zich ervan te vergewissen dat de
bedragen die de vennootschap vraagt voor het platform 112 gegrond zijn, zowel wat betreft
de vastleggingen als wat betreft de vereffeningen, zodat de toegekende bedragen de werkelijke behoeften niet overmatig overstijgen.
2.6
Saldi van werkingstoelagen en niet-aangewende toelagen
Een deel van de toelagen die in 2007 en 2008 werden toegekend voor de werking van het
netwerk of voor andere speciale projecten dan platform 112343 werd niet gebruikt door de vennootschap en niet teruggestort aan de Staat (nagenoeg 1,9 miljoen euro op 31 december 2012).
Het Rekenhof beveelt de toezichthoudende overheid aan om voor die saldi van toelagen een
bestemming te definiëren in overeenstemming met de opdrachten van de vennootschap of
te vragen dat deze aan de Staat worden teruggestort.
2.7

Koninklijke besluiten tot toekenning van de toelagen en ESR-classificatie voor
de basisallocaties
De benamingen van de begrotingsartikelen en de titels van de koninklijke besluiten tot toekenning van de werkings- en investeringstoelagen aan de vennootschap zijn onvoldoende
transparant en doen verwarring rijzen over het voorwerp en de draagwijdte van elk van die
toelagen. Zo kan op basis van de benaming geen onderscheid worden gemaakt tussen de
investeringstoelagen voor platform 112 en deze voor het Astridnetwerk.
Het Rekenhof stelt eveneens vast dat de bestemming van de toegekende begrotingskredieten niet wordt nageleefd: toelagen ten laste van de basisallocatie voor investeringen worden

342 Het overlegplatform bestaat uit vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, van de FOD Binnenlandse Zaken, van de Federale Politie, van het Agentschap 112 en van de nv
Astrid.
343 Onder meer de toelagen voor de speciale projecten Dispatch N en Rinsis.
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ook gebruikt voor werkingsuitgaven en vice versa. De economische ESR-classificatie in de
nummering van de basisallocaties van de kredieten voor werkings- en investeringstoelagen
wordt bijgevolg niet nageleefd.
2.8
Raad van bestuur en statutaire bepalingen
Artikel 10 van de statuten van de nv Astrid met betrekking tot de maximumleeftijd van de
bestuurders, hun benoeming en de verplichting om de raad van bestuur elke twee jaar voor
een derde te vernieuwen, wordt niet nageleefd. Voorts heeft het Rekenhof vastgesteld dat de
door de Gemeentelijke Holding gekozen bestuurders op 31 december 2012 nog steeds deel
uitmaakten van de raad van bestuur.

3

Antwoorden van de ministers

In hun antwoorden van 24 september verklaren de ministers zich akkoord met de conclusies van het onderzoek.
De minister van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat een werkgroep, bestaande uit zijn
vertegenwoordiger en leden van de FPIM en van de nv Astrid, zich moet buigen over een
investeringsplan en een duurzaam financieel plan. De werkgroep moet ook suggesties doen
over de samenstelling van de raad van de bestuur en de corporate governance. De minister
meldt ook dat bij de begrotingsaanpassing 2013 maatregelen werden genomen om de overdreven grote thesaurie van de vennootschap te verminderen, zonder de continuïteit van
haar opdrachten in het gedrang te brengen.
De minister van Begroting herinnert eraan dat recentelijk twee regeringscommissarissen
werden benoemd om het gebrek aan toezicht op de vennootschap weg te werken. Hij brengt
ook in herinnering dat overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 12 juli 2013,
de minister van Binnenlandse Zaken een dossier over de toekomst van de nv Astrid moet
opmaken tegen 1 januari 2014. De minister van Begroting is van oordeel dat dit dossier een
nieuwe beheersovereenkomst als kader moet hebben. Volgens hem moet die overeenkomst
duidelijkheid scheppen over de langetermijnfinanciering van de vennootschap en over de
verdeelsleutel van de middelen tussen de werking en de investeringen. Hij is bovendien van
oordeel dat een akkoord moet worden gesloten over de niet-gebruikte middelen.

Uitgaven voor medische en
niet-medische zorgverlening
aan geïnterneerden
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Doordat een aantal wettelijke en reglementaire bepalingen over de uitgaven voor zorgverlening aan geïnterneerden niet werden nageleefd, mist de terugbetaling van de onkosten die de
verzorgingsinstellingen factureren in een aantal gevallen de vereiste rechtsgrond. De interne
controle van de FOD Justitie met betrekking tot deze uitgaven vertoont belangrijke gebreken.
Die uitgaven nemen nochtans jaar na jaar toe en de achterstand in de betaling van de facturen
voor deze zorgverlening is in 2013 opgelopen tot een totaal bedrag van meer dan 15 miljoen
euro, waardoor de begrotingskredieten ontoereikend zijn.

1

Basisprincipes en context

Internering is een beveiligingsmaatregel die eveneens de therapeutische zorg beoogt van
delinquenten die ontoerekeningsvatbaar zijn.
De basisbeginselen inzake de internering worden geregeld door de wet van 1 juli 1964 tot
bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers (de zgn.
“socialebeschermingswet”)344. De beslissing tot internering wordt genomen door de onderzoeksgerechten of de vonnisgerechten. De Commissies tot Bescherming van de Maatschappij (CBM)345 voeren de beslissing uit en plaatsen de geïnterneerde in een rijksinstelling of in
een “instelling die daartoe geschikt is vanuit het oogpunt van de veiligheid en de verzorging”.
Het stelsel van de verplichte ziekteverzekering is niet van toepassing op gedetineerden en
geïnterneerden346.
De geïnterneerden die verblijven in de gevangenissen worden beschouwd als gedetineerden. De zorgverstrekking aan gedetineerden wordt gefinancierd met de begrotingsmiddelen van de FOD Justitie.
Wanneer een geïnterneerde in een verzorgingsinstelling verblijft, zijn de onderhoudskosten overeenkomstig de socialebeschermingswet ten laste van de geïnterneerden zelf of van
de personen die in hun levensonderhoud zijn verschuldigd, tenzij zij onvermogend zijn.
De CBM kan beslissen de geïnterneerde op proef in vrijheid te stellen. In dat geval moet de
geïnterneerde zich laten behandelen door een geneesheer of in een verzorgingsinstelling
verblijven. De kosten daarvan zijn ten laste van het RIZIV en de patiënt. De invrijheidstelling impliceert immers dat het gewone stelsel van de ziekteverzekering van toepassing is.
België telt ongeveer 4.000 geïnterneerden. Meer dan de helft ervan is vrij op proef. Meer
dan een kwart verblijft in de gevangenis, de overigen zijn geplaatst in een verzorgingsinstelling.

344 In afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, die meermaals werd uitgesteld (laatst tot 2015).
345 Er zijn acht CBM (gevestigd te Lantin, Namen, Vorst, Bergen, Jamioulx, Antwerpen, Gent en Leuven). De nieuwe
interneringswet stelt dat de rol van de CBM in de toekomst zal worden overgenomen door de strafuitvoeringsrechtbanken.
346 Artikel 5 van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van art. 22,11° van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging, gecoördineerd op 14 juli 1994. (“RIZIV-wet”).
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Er zijn belangrijke regionale verschillen. In Vlaanderen wordt vooral gebruik gemaakt van
de voorlopige invrijheidstelling, in Wallonië en Brussel hoofdzakelijk van plaatsing in een
verzorgingsinstelling.

2

Vaststellingen

2.1
Financiering van de zorgverlening
Voor het verblijf en de geneeskundige verzorging van de geïnterneerden opgenomen in de
erkende verzorgingsinstellingen (psychiatrische verzorgingstehuizen, inrichtingen voor
beschut wonen, rusthuizen…), wordt jaarlijks op de begroting van het RIZIV in een wettelijke tegemoetkoming aan de FOD Justitie voorzien van 27.659.000 euro. Ook voor de
verzorging van de gedetineerden, met inbegrip van de geïnterneerden die verblijven in de
gevangenissen, bestaat een gelijkaardige tegemoetkoming van 7.732.000 euro. Deze kredieten worden geïndexeerd. Ze worden elk jaar bijna volledig benut, waarna alle verdere kosten
worden betaald op de begroting van de FOD Justitie, die ook instaat voor de betaling van
alle onkosten die geen verband houden met de geneeskundige verzorging.
De uitgaven van de FOD Justitie voor de zorgen verleend aan gedetineerden en geïnterneerden liepen op van 7,2 miljoen euro per jaar in 2009 tot 10,7 miljoen euro in 2011.
In 2012 bedroegen deze uitgaven zelfs 22,5 miljoen euro, omdat in dat jaar achterstallige
facturen van 2011 werden vereffend voor meer dan 14 miljoen euro, waarvan het grootste
deel verschuldigd was voor medische en niet-medische kosten met betrekking tot geïnterneerden. In 2013 is de betalingsachterstand van deze kosten opgelopen tot meer dan
15 miljoen euro. De voorziene begrotingskredieten 2013 van 9,24 miljoen euro347 zullen niet
volstaan om de openstaande facturen van 2012 en die van het lopende jaar te vereffenen.
Daarnaast vertegenwoordigen de geïnterneerden die verblijven in de gevangenissen een
niet nader bepaald aandeel in de werkings- en investeringskosten van de penitentiaire inrichtingen.
Op basis van de beschikbare boekhoudgegevens kan geen precies onderscheid worden gemaakt tussen de kosten voor gedetineerden en de kosten voor geïnterneerden. De totale
kosten voor de verzorging van de geïnterneerden (RIZIV en FOD Justitie) bedragen naar
schatting meer dan 45 miljoen euro per jaar.
2.2
Onderhoudskosten van geïnterneerden geplaatst in een verzorgingsinstelling
Overeenkomstig artikel 27 van de socialebeschermingswet vallen de onderhoudskosten
van een geïnterneerde in een verzorgingsinstelling ten laste van de geïnterneerde zelf, behalve in geval van onvermogen.
De overheid en de verzorgingsinstellingen blijken echter uit te gaan van een vermoeden
van onvermogen van de geïnterneerden, zonder dat echter aan de werkelijkheid te toetsen.
In de praktijk zijn het dus de betrokken overheden die alle kosten die de verzorgingsinstellingen factureren, betalen. Zo betaalt het RIZIV de verblijfskosten en andere kosten voor

347 Basisallocatie 12.51.31.12.11.31 van de begroting van de FOD Justitie.
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geneeskundige verzorging tot uitputting van de voorziene enveloppe, en betaalt de FOD
Justitie de medische kosten bij overschrijding van die enveloppe, alsook alle andere kosten
waarvoor geen beroep kan worden gedaan op de tegemoetkoming van het RIZIV.
Het Rekenhof merkt hierbij op dat de interneringswet van 21 april 2007, die nog niet in
werking is getreden, het principe van artikel 27 niet herneemt, maar anderzijds geen nadere
bepalingen bevat over de financiering van de gezondheidszorg van de geïnterneerden.
2.3

Ontbreken van een rechtsgeldige overeenkomst met erkende verzorgingsinstellingen
Het koninklijk besluit van 22 mei 2005 betreffende het recht op geneeskundige verzorging
van geïnterneerden in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging somt de
geneeskundige verstrekkingen en kosten op die door de tegemoetkoming van het RIZIV
worden gedekt. Het betreft de verblijfskosten, de honoraria van artsen en de geneesmiddelen, inclusief het “persoonlijk aandeel van de patiënt”.
Het besluit bepaalt dat de ministers verantwoordelijk voor Sociale Zaken, Volksgezondheid
en Justitie een overeenkomst moeten sluiten met de betrokken inrichtingen, waarin de modaliteiten van de tegemoetkoming zijn opgenomen. Deze overeenkomst moet ten minste
de volgende elementen bevatten:
•
•

•
•
•

het minimum en maximum aantal geïnterneerden die in de betrokken instellingen verblijven;
de categorieën patiënten, vastgesteld in functie van het gevaar dat ze opleveren en aan
wie de zorgen worden verleend in één van de betrokken instellingen, en in voorkomend
geval, het betrokken beddentype;
de maximumquota van verpleegdagen of dagvergoedingen verbonden aan het verblijf in
de instelling;
de betalingsmodaliteiten van de betrokken tussenkomst alsook de modaliteiten van indiening van de facturen;
de duur van de overeenkomst.

Van de 54 erkende verzorgingsinstellingen waar geïnterneerden zijn opgenomen, zijn er
slechts zes waarvoor een ondertekende overeenkomst met de betrokken ministers bestaat.
Voor de overige bestaan alleen ontwerpovereenkomsten die enkel door de verzorgingsinstelling werden ondertekend, waardoor de vereiste rechtsgrond voor de terugbetaling ontbreekt.
Een standaardbepaling in deze ontwerpovereenkomsten preciseert ook dat “geen enkele
som” ten laste mag worden gelegd van de geïnterneerde. Deze bepaling wijkt af van het
principe vervat in artikel 27 van de socialebeschermingswet (zie punt 2.2).
2.4

Ontbreken van overeenkomsten tussen de minister van Justitie en de niet-erkende verzorgingsinstellingen
De beperkte opvangcapaciteit leidt ertoe dat geïnterneerden ook worden geplaatst in nieterkende verzorgingsinstellingen.
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In de praktijk wordt er beroep gedaan op een dertigtal niet-erkende instellingen die verblijf
en medische zorgen verstrekken aan geïnterneerden, waarvan de kosten ten laste worden
genomen door de FOD Justitie.
De tarieven van de verblijfskosten zijn echter niet gereglementeerd en ook niet vastgesteld bij
enige overeenkomst. Ze variëren van 20 tot 260 euro per dag, meestal te verhogen met een
variabel bedrag voor medische zorgen. Al deze kosten worden vergoed op loutere voorlegging
van de factuur of onkostennota van de instellingen, geviseerd door de bevoegde CBM.
De vereiste rechtsgrond voor de terugbetalingen ontbreekt dus ook.
2.5

Overeenkomsten tussen de minister van Justitie en de (erkende en niet-erkende) verzorgingsinstellingen over de vergoeding van niet-medische kosten
Het koninklijk besluit van 22 mei 2005 bepaalt welke kosten niet mogen worden betaald via
de tegemoetkoming van het RIZIV. Het gaat vooral om diverse kosten348 die geen verband
houden met de geneeskundige verstrekkingen, om kosten van beveiliging of voor supplementen die de instellingen of zorgverstrekkers aan de patiënt vragen. Deze kosten worden
vergoed door de FOD Justitie.
Bij gebrek aan enige regelgeving of overeenkomst, beslist de FOD Justitie ad hoc over de
tenlasteneming van deze kosten. In de praktijk worden de meeste kosten vergoed, op voorwaarde dat de schuldvordering het visum draagt van de bevoegde CBM.

Het verstrekte zakgeld blijkt sterk te variëren (van 0 tot 5,85 euro per dag) en het is onduidelijk op welke grond de gehanteerde “tarieven” berusten. Wel blijkt dat het zakgeld, dat de
erkende psychiatrische verzorgingstehuizen, rusthuizen, dagcentra enz. overeenkomstig
de geldende erkenningsnormen moeten betalen aan hun patiënten, gewoon wordt doorgerekend aan de FOD Justitie.
Met één verzorgingsinstelling bestaat een overeenkomst, waarbij een forfaitaire som per
dag en per geïnterneerde wordt toegekend aan de instelling voor een aantal specifieke nietmedische kosten (beveiliging, kantine, administratie, transport, linnen…). Uit de betaalstaten blijkt echter dat de instelling naast deze forfaitaire vergoeding ook andere kosten ten
laste legt van de FOD Justitie (zakgeld, prothesen,…), waarvoor geen contractuele basis in
de overeenkomst bestaat.
De niet-medische kosten vormen dus een uiteenlopend geheel van uitgaven die, bij gebrek aan een duidelijke regelgeving en overeenkomsten, soms wel en soms niet door de
instelling worden doorgerekend aan de FOD Justitie zonder dat hiertoe een duidelijke
rechtsgrond bestaat.

348 Uit de beschikbare facturen en verantwoordingsstukken blijkt dat het gaat om uitgaven zoals zakgeld, telefoon- en
telecomuitgaven, kapper en pedicure, wasserij, recreatieve uitgaven, drank en sigaretten en prestaties of goederen die niet vatbaar zijn voor vergoeding in het stelsel van de verplichte ziekteverzekering (tandextractie, brillen,
sommige implantaten en prothesen).

Uitgaven voor medische en niet-medische zorgverlening aan geïnterneerden / 335

2.6

Interne controle van de schuldvorderingen die de verzorgingsinstellingen aan
de FOD Justitie voorleggen
De controle op de onkosten die de erkende verzorgingsinstellingen voorleggen voor geneeskundige zorgen, gebeurt door het RIZIV. Het doet dat bij wijze van steekproeven en schakelt daarvoor personeelsleden in met specifieke kwalificaties op het vlak van de medische
nomenclatuur.
Bij de FOD Justitie staat de Dienst Gezondheidszorg van de Gevangenissen (DGZG) in voor
de betaling en de interne controle van de onkosten voor geneeskundige zorgen verleend
door de niet-erkende verzorgingsinstellingen en van alle kosten die geen verband houden
met de geneeskundige verzorging. De interne controle door deze dienst vertoont echter
belangrijke tekortkomingen:
•
•
•

•

•

Er is een fundamenteel gebrek aan duidelijke regelgeving, knowhow en gekwalificeerd
personeel.
Bij gebrek aan gekwalificeerd personeel is er geen (inhoudelijke) controle van de medische kosten gefactureerd door de niet-erkende verzorgingsinstellingen.
De facturen en verantwoordingsstukken van de erkende verzorgingsinstellingen voor
niet-medische kosten die bij het RIZIV ter beschikking zijn voor nazicht door de FOD
Justitie, worden in de praktijk niet gecontroleerd door de DGZG.
Wat betreft de niet-medische kosten ontbreekt op de factuur in vele gevallen de handtekening van de ordonnateur. In een aantal gevallen ontbreken ook de nodige verantwoordingsstukken.
In de praktijk beperkt de controle door de DGZG zich ertoe na te gaan of de door de
instelling gevorderde kosten het visum van de CBM kregen. Dit visum neemt de meest
uiteenlopende vormen aan en wordt soms onder voorbehoud verleend. Toch blijkt dit
geen beletsel te zijn voor de betaling.

De DGZG, die momenteel wordt gereorganiseerd, is zich bewust van de tekortkomingen
in de interne controle en heeft in de loop van het onderzoek van het Rekenhof een aantal
maatregelen in overweging genomen om hieraan te verhelpen.

3

Aanbevelingen

Met het oog op een betere beheersing van de uitgaven voor zorgverlening aan geïnterneerden en een gelijkwaardige financiering van deze zorgen, ongeacht het soort instelling
waarin de geïnterneerde verblijft, moet de bestaande wet- en regelgeving dringend correct
worden nageleefd en verder worden uitgewerkt. Dit kan onder meer aan de hand van sluitende overeenkomsten met zowel de erkende als de niet-erkende verzorgingsinstellingen
en regels waarin de verschillende kosten die voor betaling door de overheid vatbaar zijn,
hun tarifering evenals de betalingsmodaliteiten, duidelijk worden bepaald.
Interne instructies en organisatorische maatregelen moeten ervoor zorgen dat de interne
controle door de DGZG van de FOD Justitie op punt wordt gesteld om de uitgaven optimaal te beheersen.
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Tot slot moet de begroting een transparanter beeld bieden van de kosten eigen aan de verzorging van de geïnterneerden en moet een einde worden gesteld aan de systematische (en substantiële) onderraming van de begrotingskredieten waarop deze kosten worden aangerekend.

4

Antwoord van de administratie en de ministers

De voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie treedt de onderzoeksbevindingen
bij en kondigt een reeks concrete maatregelen aan.
Indien geïnterneerden eigen inkomsten hebben of steuntrekkend zijn, dan zullen die middelen bij voorrang moeten worden aangewend om de kosten van de internering te dekken.
Het vermoeden van onvermogendheid zou dan ook niet meer onverkort worden toegepast.
Er wordt onderzocht of de bijsturing van dit beginsel een nieuw koninklijk besluit vergt, in
overleg met de betrokken ministers.
Justitie is bereid het initiatief te nemen om met de verzorgingsinstellingen overeenkomsten
te sluiten met betrekking tot de medische en niet-medische kosten, die concretere bepalingen bevatten dan het bestaande modelcontract. Wat betreft de niet-medische kosten zou
daarin moeten worden verwezen naar een nieuw af te kondigen koninklijk besluit met een
limitatieve lijst van kosten die ten laste worden genomen door Justitie en waarin wordt bepaald binnen welke budgettaire marge deze kosten kunnen evolueren (indexering).
De nieuwe koninklijke besluiten en overeenkomsten moeten mede de grondslag leveren
voor een verbeterde interne controle door de DGZG en een betere kostenbeheersing. De administratie kondigt een aanvullende vorming aan van het personeel op het vlak van de medische nomenclatuur en zal steekproefsgewijze controles uitvoeren. Wat betreft de rol van
de CBM in het controleproces, zal worden onderzocht welke juridische inhoud moet worden toegekend aan het visum dat deze commissies aanbrengen op de schuldvorderingen.
De administrateur-generaal van het RIZIV heeft bij het verslag van het Rekenhof enkele nuanceringen en aanvullingen voorgesteld, maar heeft de onderzoeksbevindingen niet betwist.
De beleidscel van de minister van Justitie sloot zich aan bij het antwoord van de administratie. Bij de afsluiting van dit Boek had het Rekenhof nog geen antwoord ontvangen van de
minister van Volksgezondheid.

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

U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen
of downloaden op de internetsite van het Rekenhof.
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