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171e Boek van het Rekenhof
Deel I	Algemene rekening 2013 van het algemeen bestuur van de federale
Staat
Begrotingsresultaat en vorderingensaldo 2013
Het begrotingssaldo van de Staat voor 2013 bedraagt -8,1 miljard euro, tegenover -18,7 miljard
euro in 2011 en -11,1 miljard euro in 2012. Het saldo is het verschil tussen de ontvangsten van de
rijksmiddelenbegroting en de uitgaven van de algemene uitgavenbegroting. Als de technische
verrichtingen van de openbare schuld buiten beschouwing blijven, bedroegen de begrotingsontvangsten en –uitgaven respectievelijk 54,5 miljard en 62,5 miljard euro.
Sinds enkele jaren wordt het begrotingssaldo meer en meer vervangen door twee nieuwe concepten: het vorderingensaldo en het structurele saldo. Op basis van die twee saldo’s wordt het
begrotingsbeleid van België voortaan beoordeeld in het kader van het Europese begrotingspact.
Dit Boek geeft een overzicht van de kenmerken van de verschillende saldo’s en van de regels om
de overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo te maken. Het vorderingensaldo
en het structurele saldo volstaan echter niet om de financiële toestand van de Staat correct te
beoordelen, omdat ze geen rekening houden met de toestand van het patrimonium. In de toekomst zou door middel van het algemeen boekhoudplan een coherenter en vollediger beeld van
de overheidsbeheer mogelijk moeten zijn.
In zijn stabilititeitsprogramma 2013-2016 verbond België zich ertoe de openbare schuld onder
100 % van het BBP te houden en het overheidstekort terug te dringen tot 2,5 % van het BBP in
nominale termen en tot 1,8 % in structurele termen. De Commissie heeft bij haar onderzoek van
de begrotingsrealisaties 2013 vastgesteld dat het gevolgde traject overeenstemde met dat programma. De procedure wegens het buitensporig tekort werd dan ook opgeheven in juni 2014. De
Commissie heeft niettemin voorbehoud gemaakt bij de capaciteit van België om tegen 2017 de
structurele verbeteringen van de overheidsfinanciën uit te voeren waartoe het zich had verbonden. Ze heeft ook de nadruk gelegd op twee risico’s op langere termijn, namelijk de hoge overheidsschuld en de ongunstige evolutie van de kosten die gepaard gaan met de vergrijzing.
Door aanpassingen ingevolge de inwerkingtreding van het Europees Stelsel van Rekeningen ESR
2010 in september 2014, werd het vorderingensaldo uiteindelijk herberekend op 2,9 % van het
Bruto Binnenlands Product (BBP) en de schuld van alle Belgische overheidsbesturen op 104,5 %
van het BBP.
De totale fiscale ontvangsten geïnd door de Staat namen in 2013 met 3,3 miljard euro toe tot
107,5 miljard euro. Het verschil tussen de geïnde fiscale ontvangsten, afgezien van de ontvangsten voor derden, en de ramingen in de aangepaste begroting, bedraagt iets meer dan 100 miljoen euro, d.i. slechts -0,1 %.
Het Rekenhof heeft de resultaten van de permanente fiscale regularisatie onderzocht, alsook
de manier waarop die dossiers worden afgehandeld door het contactpunt Regularisaties van de
FOD Financiën.
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In 2013 werden in het kader van de operatie EBAbis 16.600 dossiers ingediend voor een te regulariseren bedrag van 1,5 miljard euro. Op 1 september 2014 moesten nog 1.699 dossiers voor in totaal 312 miljoen euro worden afgehandeld. Het contactpunt ontving 6.262 aangiften in het kader
van EBAter voor een te regulariseren bedrag van 2,4 miljard euro. Aangezien in 473 dossiers een
symbolisch bedrag werd aangegeven terwijl de effectief ontdoken bedragen naderhand op de
aangifte zullen worden vermeld, zullen de te regulariseren bedragen uiteindelijk hoger zijn. Op
31 augustus 2014 had het contactpunt 450 dossiers aangaande EBAter helemaal afgehandeld. In
2013 werd in het kader van de permanente regularisatie in totaal 574 miljoen euro aan heffingen
geïnd. Omdat 85 miljoen euro het gevolg was van vereffeningen in 2012, liggen de opbrengsten
voor 2013 hier zeer nauw bij de geraamde opbrengst van 488 miljoen euro.
De niet-fiscale ontvangsten namen in 2013 ten opzichte van 2012 toe met 0,3 miljard euro tot
11,7 miljard euro. Ten opzichte van de raming in de aangepaste begroting, inde de Staat echter
4,6 miljard euro meer. De niet-fiscale ontvangsten werden immers sterk beïnvloed door de verkoop van de participatie van de Staat in het kapitaal van de bank BNP Paribas Fortis (3.250 miljoen euro), de verkoop van de portefeuille van Royal Park Investments (718,2 miljoen euro) en de
overdracht van de vordering betreffende het Berlaymontgebouw aan enkele financiële instellingen (635,6 miljoen euro).
Aan uitgavenzijde werden maatregelen genomen om de uitgaven voor 1,8 miljard euro bij te sturen. Een bedrag van 0,9 miljard euro had betrekking op de sociale zekerheid. De realisatie van de
maatregelen inzake sociale zekerheid werd besproken in het Boek 2014 over de Sociale Zekerheid van het Rekenhof.
De resterende 0,9 miljard euro werd in de primaire uitgaven bespaard. Naast een aantal kleinere meer specifieke maatregelen bestonden deze voornamelijk uit een algemene vermindering
van de toegekende kredieten (personeel, toelagen, werking en investering (220,3 miljoen euro)),
een vermindering van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking en preventieve diplomatie
(186,3 miljoen euro) en van de kredieten voor Defensie (125,0 miljoen euro).
De primaire uitgaven liggen bijna twee miljard lager dan geraamd. Dat is te verklaren doordat
België de betaling van zijn bijdrage aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft uitgesteld
(1,8 miljard euro) naar 2014 en omdat de vereffeningskredieten in het kader van de budgettaire
begrotingsbehoedzaamheid sterker werden onderbenut dan geraamd (0,5 miljard euro). De bijdrage aan de Europese Unie daarentegen was hoger dan werd begroot (0,3 miljard euro).
Het Rekenhof besluit dat de maatregelen die de regering heeft genomen, voor een groot gedeelte werden gerealiseerd. Als gevolg hiervan is het gerealiseerde begrotingssaldo 6,5 miljard euro
gunstiger dan geraamd. Dit heeft echter een beperkte invloed op het geraamde vorderingensaldo omdat de bijkomende inkomsten (4,6 miljard euro), die verklaren waarom de realisaties hoger
liggen dan de ramingen in de rijksmiddelenbegroting, en een aanzienlijk gedeelte (1,8 miljard
euro) van de niet aangewende maar wel begrote primaire uitgaven volledig worden geneutraliseerd voor de berekening van het vorderingensaldo. Daarnaast verslechterde het gerealiseerde
vorderingensaldo van Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid) met 572,8 miljoen euro
omdat het berekend werd volgens de nieuwe ESR 2010-methode die in de plaats komt van de
ESR 1995-methode die bij de opmaak van de begroting nog werd gehanteerd.
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Rijksmiddelen
In totaal bedroeg de rijksmiddelengroting 2013 54,5 miljard euro (lopende en kapitaalontvangsten). Dat is minder dan de helft van de ontvangsten die de Staat in 2013 heeft geïnd (119,2 miljard euro). Een belangrijk deel van al die ontvangsten passeert immers maar langs de rekeningen
van de Staat en is in hoofdzaak bestemd voor de deelstaten, de sociale zekerheid, de lokale overheden en de Europese Unie.
De ontvangsten overstijgen de ramingen van de aangepaste begroting met 4,6 miljard euro,
hoofdzakelijk door de al eerder genoemde kapitaalontvangsten (BNP-Paribas-Fortis, Royal Park
Investments en Berlaymont).
Toegewezen ontvangsten
De ontvangsten die de Staat inde en via toewijzingsfondsen aan andere overheden overdroeg,
bedroegen 49,5 miljard euro. Daarvan ging 33,3 miljard naar de deelstaten, 15,7 miljard naar de
sociale zekerheid en 0,5 miljard euro naar de politiezones en andere begunstigden.
De voorafnemingen op de fiscale ontvangsten ten voordele van de sociale zekerheid lagen in
2013 500,5 miljoen euro hoger dan het verschuldigde bedrag. Die 500,5 miljoen is dus niet op de
rijksmiddelenbegroting terechtgekomen. Daarnaast werd 23,7 miljoen euro onterecht betaald,
voornamelijk in de ontvangsten toegewezen aan de sociale zekerheid (9,5 miljoen euro) en in de
terugbetaling van de btw betaald door Apetra (13,9 miljoen euro).
Uitgaven
De primaire uitgaven zijn de totale uitgaven verminderd met de aflossingen en de intrestlasten
van de rijksschuld. Volgens die definitie bedroegen de primaire uitgaven in 2013 50.312,4 miljoen
euro en verminderden ze met 0,3 % ten opzichte van 2012.
De lichte daling vloeit voort uit een compensatie van een stijging van de uitgaven bij de evenwichtsdotatie toegekend aan de RSZ-Globaal Beheer en bij de pensioenen, door een vermindering van de uitgaven bij de FOD Financiën, meer bepaald de bijzondere uitgaven die de vorige
jaren in het kader van de financiële crisis werden gedaan.
Het uitstaande bedrag van verbintenissen die nog kunnen worden vereffend na 2013, het zogenaamde encours, bedroeg op 1 januari 2014 6.421,1 miljoen euro, dit is een stijging van 117,0 miljoen ten opzichte van 2012. 1.847,7 miljoen euro van dat encours op 1 januari 2014 wordt nog
steeds verklaard door de deelneming in het IMF, die in 2012 werd vastgelegd maar tot op heden
niet is betaald.
Jaarrekening 2013
Zowel de dienst Federale Accountant van de FOD Budget en Beheerscontrole als sommige departementen hebben inspanningen gedaan om de kwaliteit van de jaarrekening 2013 te verbeteren. Op die manier wensten ze tegemoet te komen aan de opmerkingen die het Rekenhof had
geformuleerd bij de jaarrekening 2012, onder meer op het vlak van de inventaris van de materiële
en de financiële vaste activa, de vergelijkbaarheid van de cijfers tussen de boekjaren en de toelichting bij de jaarrekening.
De jaarrekening 2013 geeft echter geen getrouw beeld van de toestand van het algemeen bestuur en de evolutie ervan. Ze vertoont nog tekortkomingen op het vlak van de volledigheid,
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de juistheid en de getrouwheid van de boekhoudkundige verrichtingen. Concreet gaat het over
de toepassing van de notie van het vastgesteld recht, de naleving van de afgrenzing tussen de
boekjaren, het bestaan van organieke fondsen die niet bij wet zijn ingesteld, de boeking van verrichtingen op wachtrekeningen en de voorzieningen voor risico’s en toekomstige kosten.
Hoewel de nieuwe boekhouding sinds 2009 is ingevoerd, is de kennis van de algemene boekhouding bij sommige departementen nog van een onvoldoende niveau. Zij moeten meer inspanningen doen op dat vlak maar ook de dienst Federale Accountant kan zorgen voor meer richtlijnen en
praktische instructies over de manier waarop de algemene boekhouding moet worden gevoerd.
De interne controle blijft te zwak en het reglementair kader is nog steeds niet afgewerkt. Dat
heeft een nadelige invloed op de audits van het Rekenhof.
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 inventaris
in Fedcom zullen hebben geïntegreerd, ten laatste op 31 december 2016.
Audits over het boekhoudsysteem Fedcom
Aanpassing van de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003
De wetten van 10 april en 8 mei 2014 hebben de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003 aangepast om de Europese richtlijn 2011/85/EU gedeeltelijk om te zetten, om de inwerkingtreding
van de wet uit te stellen tot 2016 voor de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de staatsbedrijven en om de kosten en
administratieve lasten die eruit voortvloeien voor de kleine instellingen te verlichten.
De belangrijkste verplichtingen die eruit voortvloeien zijn een nieuw begrotingskader, een aangepaste publicatie over de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de nieuwe opdracht van het
Rekenhof om op termijn de algemene rekening van de federale Staat te certificeren.
Beheersing en kostprijs van de informaticaondersteuning van de nieuwe overheidscomptabiliteit
Het Fedcomproject moest een software-oplossing bieden om de wet van 22 mei 2003 volledig en
volkomen autonoom uit te voeren. Het project werd, met behulp van heel wat middelen, uitgerold in de zeventien federale departementen.
Het Rekenhof acht de doelstellingen niet volledig bereikt. De ambtenaren van de centrale administratie moeten een beroep doen op derden om Fedcom te beheren en daarnaast kan op basis
van Fedcom geen boekhouding worden gevoerd die overeenstemt met de wet. Daardoor komen
de regelmatigheid en de getrouwheid van de boekhoudstaten van het algemeen bestuur in het
gedrang.
Boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten
Als gevolg van de toetreding van de FOD Financiën tot SAP-Fedcom heeft het Rekenhof zijn methode voor de controle van de boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten geherdefinieerd. Nadat het Rekenhof het proces van de inning van de directe belastingen had onderzocht
(170e Boek), heeft het zich toegespitst op het proces van de inning van de btw–ontvangsten.
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Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de diensten van de FOD Financiën te weinig vertrouwd zijn
met de gegevens die de toepassing STIRON genereert, waardoor de verdeling van de btw-ontvangen over zuivere btw, boetes en intresten niet onder controle is.
Voorts beveelt het Rekenhof aan dat de stafdienst Budget en Beheerscontrole van de FOD Financiën zijn controles accurater uitvoert.
Voorschotrekeningen - stand van zaken
In de nieuwe rijkscomptabiliteit wordt het systeem van de geldvoorschotten, dat een afwijking
vormt op het voorafgaand visum, vervangen door voorschotten die de minister van Financiën
toekent als er dringend gelden beschikbaar moeten zijn.
Het aantal voorschotrekeningen is sinds 2009 op significante wijze gedaald en ze werden grotendeels in het SAP-Fedcomsysteem geïntegreerd. Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat de
goede werking van het systeem en de regelmatigheidscontrole van het Rekenhof in het gedrang
komen doordat het reglementair kader waarin de wet voorziet, ontbreekt.
De rekeningen van sommige departementen zijn overigens nog niet volledig geïntegreerd in het
SAP-Fedcomsysteem. De transactie om de rekeningen op te stellen vanuit SAP-Fedcom zou
moeten worden verbeterd en de termijnen om de rekeningen over te leggen zouden beter moeten worden nageleefd.
Inventarisatie van de materiële en immateriële vaste activa bij de pilootdepartementen van Fedcom
Hoewel de vijf pilootdepartementen van Fedcom wettelijk gezien op 31 december 2013 klaar
hadden moeten zijn met de inventarisatie van al hun vaste activa, hadden ze op die datum niet
alle materiële vaste activa geïnventariseerd en hadden ze bij de opname van de historische activa
geen bijkomende immateriële vaste activa opgenomen.
Uit het onderzoek door het Rekenhof blijkt dat de internecontroleprocedures gebreken vertonen
en dat de boekhoudkundige opvolging van de vaste activa en van de beheerssystemen onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. De dienst Federale Accountant zou meer kunnen bijdragen aan
de ondersteuning en kwaliteitscontrole, door de departementen te informeren over de mogelijkheden van het SAP-systeem.
Door de federale Staat verleende waarborgen
Recent is tijdens de financiële en bancaire crisis gebleken dat de waarborgen die de Staat verleent
een belangrijk risico vormen voor de overheidsfinanciën.
Het Rekenhof heeft gewezen op tekortkomingen in de inventarisatie, de boeking en het beheer
van die waarborgen door de federale departementen. Daardoor zijn niet alle waarborgen geïnventariseerd in de toelichting bij de jaarrekening 2013.
Het Rekenhof pleit ervoor een standaardprocedure uit te werken voor de opvolging, de risicoevaluatie en de boeking van de waarborgen.
De door Defensie gebruikte interface tussen SAP-Fedcom en Ilias
Het Rekenhof heeft de interface tussen de IT-systemen van Defensie en SAP-Fedcom geanalyseerd. Het is van oordeel dat de beslissingen die daaromtrent werden genomen, terecht zijn.
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Ondanks een aantal tekortkomingen voldoet de interface aan de kwaliteitsnormen, ook op het
vlak van de interne controle, en de werking verloopt zoals het hoort.
Het Rekenhof beveelt het Ministerie van Landsverdediging en de dienst Federale Accountant
echter aan een service level agreement (SLA) op te stellen waarin ze preciseren welke prestaties
ze van elkaar verwachten. Voorts krijgen ze de aanbeveling bij toekomstige ontwikkelingen oog
te hebben voor de noden van de controleorganen en, op langere termijn, de strategische keuzes
formeel opnieuw te evalueren.
Evolutie van de staatsschuld en de overheidsschuld
Tussen 31 december 2012 en 31 december 2013 steeg de brutostaatsschuld met 6,56 miljard
euro. Op het einde van het jaar bedroeg ze 371,73 miljard euro. De intrestlasten van de staatsschuld (gelopen intresten) bedroegen in 2013 12,20 miljard euro.
Door de invoering van het nieuwe Europees Systeem van Rekeningen ESR 2010, dat ESR 1995
vervangt, heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen in september 2014 het bedrag van de
geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen en het BBP van de voorbije
jaren herzien. Volgens ESR 2010 bedroeg de schuld op 31 december 2013 104,5 % van het BBP tegenover 101,2 % volgens ESR 1995. De overschrijding van de drempel van 100 % is voornamelijk
het gevolg van de uitbreiding van de consolidatieperimeter van de overheid.
Evolutie van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt
Het Rekenhof schat dat het personeel van het federaal openbaar ambt met 8,1 % is afgenomen
tussen juni 2006 en juni 2013. Die evolutie is vooral merkbaar bij personeel van niveau C en D en
bij de contractuele personeelsleden. Tussen juni 2012 en juni 2013 stelt het Rekenhof een daling
van het personeelsbestand vast met 2 %.
Meerdere jaren heeft het Rekenhof al gewezen op de tekortkomingen in de inventarisering
van de gegevens over het personeel dat juridisch tot het federaal openbaar ambt in ruime zin
behoort. De aanbeveling van het Rekenhof uit 2012 dat de FOD Personeel en Organisatie een
jaarlijks rapport zou publiceren over de human resources van het federaal openbaar ambt en de
evolutie ervan in het kader van de doelstellingen van de regering, blijft geldig.
Overheidspensioenen 2009-2013
De uitgaven van de overheidspensioenen beheerd door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) bedroegen in 2013 12,34 miljard euro, waarvan 10,92 miljard voor de rustpensioenen
en 1,42 miljard voor de overlevingspensioenen.
Tussen 2009 en 2013 steeg het totaalbedrag van de uitgaven voor de overheidspensioenen met
23,6 % (ruim 2,35 miljard euro). Voor de rustpensioenen bedroeg de stijging 25,9 % (+2,25 miljard) en voor de overlevingspensioenen 8,2 % (+0,11 miljard).
Ten opzichte van 2012 stegen de pensioenuitgaven in 2013 met 5,9 %. De rustpensioenen vertegenwoordigden in 2013 88,5 % van de totale pensioenuitgaven (in 2009 was dat 86,9 %).
De pensioenen van de gemeenschappen en gewesten, inclusief het onderwijs, omvatten met
6,64 miljard euro, 53,8 % van de totale pensioenuitgaven.
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Op 1 juli 2013 waren er 478.085 lopende pensioenen, een toename sinds 1 juli 2009 met
44.126 pensioenen (+10,2 %). Bij de rustpensioenen waren 25.008 titularissen jonger dan 60 jaar
(een daling met 1.558 tegenover 2009).
Op 1 juli 2013 lag het brutomaandbedrag van 74,8 % van de rustpensioenen lager dan 3.000 euro.
Van de overlevingspensioenen bedroeg 67,9 % minder dan 1.500 euro. Ruim 94 % van de overlevingspensioenen werd toegekend aan een vrouwelijke titularis.
De pensioenen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bedroegen in
2013 979 miljoen euro (waarvan ongeveer ruim driekwart voor de rustpensioenen). In vergelijking
met 2009 stegen deze uitgaven met 16,5 %. Het aantal NMBS-pensioenen bedroeg 43.211 in
2013, dit is een stijging met 1,9 % ten opzichte van 2009.
Rechtsprekende opdracht van het Rekenhof
Bepaalde diensten van de federale overheden leggen hun rekeningen nog steeds met achterstand voor, ondanks de herinneringsbrieven die het Rekenhof aan de betrokken administraties
en ministers verzond.
Wat de fiscale ontvangsten betreft, had het Rekenhof op 30 september 2014 alleen van de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen alle rekeningen tot en met 2013 ontvangen. Een
deel van de attesten van grondige verificatie ontbrak echter nog steeds. Het Rekenhof merkt
bovendien een bijzondere achterstand op bij de voorlegging van de geldenrekeningen van de
Directe Belastingen, voornamelijk bij die van 2011 en 2012. Voor de niet-fiscale ontvangsten was
het Rekenhof op 30 september 2014 in het bezit van slechts 383 van de 497 rekeningen 2013.
63 voorschotrekeningen 2013 van de 70 betrokken beheren waren voorgelegd, tegenover slechts
32 van de 51 rekeningen over waren. Ten slotte moesten op 30 september 2014 nog 91 verschillende soorten rekeningen van vóór 2013 aan het Rekenhof worden voorgelegd.
In 2013 ontving het Rekenhof van de bevoegde federale overheden vier beslissingen om rekenplichtigen bij wie een tekort in de rekening werd vastgesteld, niet te dagvaarden. In totaal
bedroegen de tekorten 11.258 euro. Bovendien heeft het Rekenhof de rekening van een rekenplichtige van de FOD Financiën afgesloten met een tekort van 197.527,28 euro. Aangezien de rekenplichtige zijn functie neerlegde op 31 maart 2008, is elke vordering tegen hem verjaard sinds
31 maart 2013

Deel II

Andere categorieën van diensten

Vertraging bij de overzending van de rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer en van de instellingen van openbaar nut
Verschillende staatsdiensten met afzonderlijk beheer leggen hun rekeningen met vertraging
voor aan het Rekenhof. Op 30 september 2014 beschikte het Rekenhof over 23 van de 30 verwachte rekeningen 2013 van die diensten.
De termijnen voor het toezenden van de rekeningen van de openbare instellingen worden onvoldoende in acht genomen. Op 30 september 2014 beschikte het Rekenhof over 40 van de 61 verwachte rekeningen voor het jaar 2013. Voor de jaren 2012 en 2011 hebben respectievelijk dertien
en twee instellingen hun rekeningen nog niet toegezonden.
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Wijziging van de inrichtingswet van het Rekenhof: gevolgen voor de controle op de openbare instellingen
Het Rekenhof heeft onderzocht welke entiteiten met toepassing van zijn inrichtingswet onder
zijn controlebevoegdheid vallen. Een dertigtal instellingen werd ervan in kennis gesteld dat ze
vanaf 1 januari 2012 jaarlijks hun rekeningen ter controle moeten voorleggen. Naar aanleiding
van de periodieke actualisering van de lijst van de entiteiten die volgens de Nationale Bank van
België behoren tot de federale publieke sector, zal het Rekenhof nagaan of nog andere instellingen tot zijn controledomein behoren.
Sopima nv: Financiële en fiscale aspecten, maatschappelijk doel en overheidsopdrachten
Bij de rekeningencontrole is vastgesteld dat de nv Sopima, die een deel van het vastgoed van
de federale overheid beheert, over te veel financiële middelen beschikt in verhouding tot haar
maatschappelijk doel, doordat ze het grootste deel van dat vastgoed heeft verkocht. De vennootschap heeft haar vordering op de FOD Financiën ten gevolge van een gerechtelijke uitspraak
in een fiscale betwisting 2.053.705,98 euro te laag geboekt. Voorts past Sopima ten onrechte de
overheidsopdrachtenwetgeving niet toe.

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 Staat bezit na de verkoop van zijn participatie in BNP Paribas Fortis nog aandelen in Dexia nv,
Belfius, BNP Paribas, Vitrufin en Royal Park Investments. De voornaamste waarborg die de Staat
nog toekent, is die aan de Dexia Groep voor een maximaal bedrag van 43,7 miljard euro.
België neemt daarenboven deel aan het Europees Financieel Stabiliteitsfonds (EFSF) en het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) dat werd opgericht om staten in de eurozone te steunen
die moeilijkheden hebben. Spanje, Ierland en Portugal zijn officieel uit het hulpprogramma.
Op 31 mei 2014 bedroegen de verschillende tussenkomsten van de Staat in totaal 32,2 miljard
euro en de opbrengsten 21,9 miljard euro.
Organisatie van de interne-auditactiviteiten bij de federale overheid
Het Rekenhof heeft regelmatig gewezen op de vertraging in de uitvoering van de koninklijke besluiten over de organisatie van een interne audit bij de federale overheid. In zijn 170e Boek kwam
het tot de conclusie dat de overheden te weinig belang hechten aan een interne audit.
Sindsdien heeft het Auditcomité van de federale overheid zijn initiatieven voortgezet om de ministers en de leidende ambtenaren ertoe aan te zetten de regelgeving toe te passen. Er werd
echter geen enkele interne-auditdienst overeenkomstig de regelgeving opgericht. Daardoor beschikt de federale overheid niet over onafhankelijke en professionele interne-auditactiviteiten
die de interne controle kunnen evalueren en verbeteren.
Mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel bij de federale overheid
De federale diensten doen, ondanks het grote aantal geïnteresseerden, weinig beroep op de federale interne arbeidsmarkt. Tussen 2000 en 2010 was mobiliteit vooral een middel om personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven of militairen naar de federale overheid te laten
overstappen. Overplaatsingen vanuit de gemeenschappen en gewesten naar de federale over-
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heid gebeuren zelden. Begeleidende maatregelen om het succes van het beleidsinstrument mobiliteit te verhogen, ontbreken.
Het Rekenhof stelde enkele onregelmatigheden vast, waarvan een aantal had kunnen worden
voorkomen door een strikter toezicht.
Initiatieven zoals de Special Federal Forces en Federal Inplacement werden niet volledig uitgewerkt
en de toepassing ervan op contractuele personeelsleden is wettelijk niet mogelijk.
Interne controle van de aankopen bij de FOD Kanselarij en de FOD Volksgezondheid
Het Rekenhof heeft de internecontrolemaatregelen onderzocht die de FOD Kanselarij van de
Eerste Minister en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu voor
hun aankoopprocedures hebben ingesteld. Het heeft daarnaast ook de overheidsopdrachtendossiers van 2013 grondig onderzocht.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de aankoopprocessen in grote lijnen onder controle zijn en
dat beide FOD’s een aantal goede praktijken hanteren. Het heeft echter ook vastgesteld dat bepaalde operationele risico’s niet of amper ondervangen worden door internecontroleactiviteiten.
Zo zijn de aankoopprocedures niet voldoende geformaliseerd.
Het diepgaande onderzoek van de aankoopdossiers bracht bovendien lacunes aan het licht in de
naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten.
Overheidsopdrachten via de aankoopcentrale FOR CMS
Het Rekenhof heeft de gunning en uitvoering van een aantal raamcontracten van de aankoopcentrale FOR CMS van de FOD Personeel en Organisatie geanalyseerd.
Het stelt vast dat de contracten beantwoorden aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
De manier waarop die overheidsopdrachten worden uitgevoerd bij de diverse federale departementen, wijst op bepaalde tekortkomingen en onregelmatigheden bij de naleving van de catalogusvoorwaarden, op het vlak van de conformiteit van de bestelbons en wat de toepassing van
boetes en verwijlintresten betreft.
Overheidsopdrachten voor consultancydiensten
Het Rekenhof heeft de rechtmatigheid onderzocht van overheidsopdrachten voor de levering
van consultancydiensten geplaatst door de FOD Financiën, de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Justitie. Het heeft tekortkomingen
vastgesteld bij de plaatsing van de opdrachten en drong erop aan de wettelijke en reglementaire
bepalingen na te leven die gelden in verband met de maximale looptijd van overheidsopdrachten, het respect voor de gelijkheid, de mededinging bij latere uitbreidingen of andere wijzigingen
aan de opdracht, de formele motiveringsplicht en de informatie aan de inschrijvers. Het heeft
ook aanbevolen bij de uitvoering van de opdrachten de regels in acht te nemen wat betreft de
borgtocht, de vertragingsboetes, de betalingstermijnen, de verwijlintresten en de verantwoording en aanvaarding van de prestaties.
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Langlopende overheidsopdrachten
Het Rekenhof heeft de rechtmatigheid onderzocht van langlopende overheidsopdrachten bij de
FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en de FOD Justitie.
Uit zijn onderzoek bleek dat een groot deel van de onderzochte overeenkomsten een te lange
looptijd hadden. Ook werden een aantal overeenkomsten op onrechtmatige of niet-contractuele
wijze verlengd. Naast het gebrek aan periodieke mededinging van bepaalde overeenkomsten,
waren de bedragen die werden gefactureerd vaak niet te herleiden tot de bedragen die oorspronkelijk waren opgenomen in de (al dan niet gewijzigde) basisovereenkomst.
Uitgaven voor geneeskundige zorgen verstrekt aan gedetineerden
De basiswet over het gevangeniswezen uit 2005 werd nog niet uitgevoerd. De organisatie en de
financiering voor geneeskundige zorgen aan gedetineerden gebeuren vandaag dan ook volgens
een heterogeen geheel van normen. In de praktijk betaalt de overheid op enkele uitzonderingen
na alle kosten voor geneeskundige zorgen verstrekt aan gedetineerden, zonder dat dit expliciet
verplicht is en ook indien de gedetineerde over voldoende middelen beschikt.
De administratie nam recent maatregelen om de kosten te beheersen, maar door gebreken in de
interne controle en in de databanken kan de naleving ervan niet adequaat worden gecontroleerd.
De bestaande databanken voldoen evenmin als beleidsinstrument.
Daarnaast stelt het Rekenhof hiaten vast in de overeenkomsten met de zorgverstrekkers en doet
de administratie op onrechtmatige wijze beroep op uitzendkrachten.
Tot slot leiden onderschatte begrotingskredieten tot een chronische achterstand in de betalingen van de facturen. Zo worden de lonen van de zorgverleners niet uitgekeerd binnen de wettelijke termijn en worden sinds drie jaar de bijdragen aan de FOD Sociale Zekerheid voor de gedetineerden die onder elektronisch toezicht zijn geplaatst of het stelsel van “halve vrijheid” genieten,
niet meer betaald.
Deposito- en consignatiekas: opdrachten, financiële stromen en statuut
De Deposito- en Consignatiekas (DCK) kan niet waarborgen dat al het geld dat ze overeenkomstig haar wettelijke opdrachten zou moeten ontvangen, ook effectief in bezit krijgt. Ze beschikt
bovendien niet over voldoende middelen om dit af te dwingen. Het juridische kader van de opdrachten van de DCK moet worden geactualiseerd en de technische middelen verbeterd, zodat
de DCK haar bevoegdheden ten volle kan uitoefenen en de geldstromen beter kan beheren, onder meer op het vlak van de volledigheid ervan.
De DCK kan via Fedcom niet afzonderlijk over haar werking rapporteren omdat haar verrichtingen met die van de FOD Financiën worden vermengd. De gelden die aan de Kas worden toevertrouwd, worden dan ook niet voldoende afgescheiden van het vermogen van de Staat.
De diensten van de DCK zijn weinig vertrouwd met de notie van het vastgesteld recht en niet alle
werkmethodes zijn schriftelijk vastgelegd en geüniformeerd. Ook de functiescheiding tussen de
rol van ordonnateur en rekenplichtige wordt niet altijd nageleefd.
De projecten en de webtoepassingen om faillissementsgelden, solidaire borgtochten en slapende tegoeden te beheren, kunnen wegens technische en administratieve redenen niet binnen de
planning worden gerealiseerd.
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De rol van de Commissie van Toezicht moet opnieuw worden geëvalueerd in het licht van de wet
van 22 mei 2003 en de daaruit voortvloeiende controle die het Rekenhof uitvoert op de algemene
rekening van het algemeen bestuur waarin de verrichtingen van de Deposito- en Consignatiekas
zijn geïntegreerd.
Terugbetaling van voorschotten aan ondernemingen in het kader van de Airbusprogramma’s
Het Rekenhof heeft onderzocht welk gevolg is gegeven aan de opmerkingen en aanbevelingen
die het in zijn 169e Boek had geformuleerd over de terugbetaling van voorschotten die de Staat
heeft toegekend aan Belgische ondernemingen in het kader van de Airbusprogramma’s.
Tussen 1980 en 2013 heeft de federale Staat in totaal voor 467,1 miljoen euro aan terugvorderbare voorschotten aan de ondernemingen ter beschikking gesteld. De steun is terugbetaalbaar
in geval van succesvolle commercialisering in functie van de gerealiseerde omzet. Eind 2013 is
145,8 miljoen euro terugbetaald. Van het openstaande saldo van 321,3 miljoen zal 79,8 miljoen
euro mogelijk niet meer kunnen worden gerecupereerd.
Ondanks de oplossingen die de minister van Economie had voorgesteld, werken de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid nog steeds onvoldoende samen en is er geen of onvolledig
gevolg gegeven aan de aanbevelingen van het Rekenhof. De administratieve, financiële en boekhoudkundige afhandeling van de voorschotten en terugvorderingen blijft bijgevolg voor verbetering vatbaar.

DEEL

Algemene rekening 2013 van
het algemeen bestuur van de
federale Staat

I
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Inleiding
In uitvoering van artikel 75 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”), bezorgt het Rekenhof de algemene rekening van het algemeen bestuur van
de federale Staat 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. Hoofdstuk 1 behandelt de implementatie van de Europese verplichtingen. Hoofdstuk 2 becommentarieert de rekening van uitvoering van de begroting
en de genomen begrotingsmaatregelen. Hoofdstuk 3 bevat de commentaar bij de verschillende onderdelen van de jaarrekening. In de hoofdstukken 4 tot en met 7 komen het boekhoudsysteem Fedcom, de evolutie van de Rijksschuld, de evolutie van de pensioenen en de
personeelsmiddelen van het openbaar ambt aan bod. Hoofdstuk 8 geeft tot slot 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 is
enkel online, op www.rekenhof.be, beschikbaar.

1

Overlegging van de algemene rekening

De begrotings- en comptabiliteitsregels van 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). Vanaf 2012 werd een algemene rekening voorgelegd waarin zowel de
budgettaire als de economische verrichtingen van alle diensten van algemeen bestuur zijn
opgenomen. De algemene rekening 2013 laat bijgevolg toe om voor het eerst een vergelijking
te maken van de verrichtingen met een vorig boekjaar.
De wet van 22 mei 2003 regelt ook het budgettaire en boekhoudkundige 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 20161. Tot dan blijven de
diensten onderworpen aan de bepalingen van de specifieke wetten of besluiten die op hen
van toepassing zijn, zoals het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van
de wetten op de rijkscomptabiliteit voor de staatsdiensten met afzonderlijk bestuur en de
staatsbedrijven, de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen
van openbaar nut en de diverse inrichtingswetten voor de andere openbare instellingen.
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

Artikel 4 van de wet van 8 mei 2014 tot aanpassing van de wet van 22 mei 2003.
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De minister van Begroting legde de algemene rekening 2013 van het algemeen bestuur
voor aan het Rekenhof op 27 mei 2014, overeenkomstig de termijn bepaald in de wet van
22 mei 2003. 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.
Op 8 oktober 2014 ontving het Rekenhof een aangepaste versie van de rekening van uitvoering van de begroting. In die nieuwe versie werden de vaststellingen en opmerkingen uit
de controle van het Rekenhof van dit deel van de algemene rekening geïntegreerd. Wat de
jaarrekening betreft, werd met diezelfde brief een aangepaste versie van de samenvattende
rekening van de begrotingsverrichtingen (klassen 8 en 9), van de reconciliatie tussen de
algemene en de begrotingsboekhouding en van de rechten en verplichtingen buiten balans
(klasse 0) meegestuurd. Aansluitend bij die wijzigingen werd de commentaar bij de algemene rekening 2013 in dezelfde zin aangepast.

2

Goedkeuring van voorgaande rekeningen

Het Rekenhof merkt op dat sinds de publicatie van zijn vorige Boek geen voorgaande rekeningen meer werden goedgekeurd of gepubliceerd.
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 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers indient. De laatste rekening van uitvoering van de begroting die in het Staatsblad gepubliceerd werd, is die
van het begrotingsjaar 2006. De Kamer keurde de uitvoeringsrekening 2007 op 29 oktober 2009 goed, maar ze werd nog niet gepubliceerd. Het Rekenhof controleerde de uitvoeringsrekening 2008, maar de minister van Financiën, die op dat moment bevoegd was voor
de opmaak van de algemene rekening en de eindregeling van de begroting, legde ze nog
niet ter goedkeuring aan het parlement voor.
Het Rekenhof heeft ook de uitvoeringsrekening 2009-2012 gecontroleerd. Het herinnert
eraan dat het wetsontwerp dat aan de Kamer wordt voorgelegd sinds 2009 over het geheel
van de algemene rekening van het algemeen bestuur gaat en niet meer uitsluitend over de
eindregeling van de begroting. Vanaf 2009 is het de minister van Begroting die hiertoe het
initiatief moeten nemen.

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 over 2013 gecontroleerd en zendt
het die met zijn opmerkingen in dit Boek aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

1

Hoofdstuk

Uitvoering van de Europese
verplichtingen

uitvoering europese verplichtingen
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1

Criteria om de financiële situatie van overheden te beoordelen: van
begrotingssaldo naar vorderingensaldo

De tekortkomingen van de klassieke overheidscomptabiliteit en het geleidelijk opgedreven
begrotingstoezicht door Europa, doen sinds de jaren 1990 nieuwe criteria ontstaan aan de
hand waarvan de globale financiële toestand van de overheden kan worden beoordeeld.
Het begrotingssaldo, dat tot dan toe als belangrijkste criterium ter zake gold, moest plaats
ruimen voor nieuwe concepten. Dit artikel wil de redenen voor die evolutie verklaren en
tegelijkertijd de vinger leggen op de zwakke plekken van elk saldo. Het geeft ook een overzicht van de rol die het Rekenhof kan spelen in de beoordeling van die verschillende macroeconomische concepten.
1.1
Begrotingssaldo
Lange tijd vormde het begrotingssaldo het belangrijkste criterium om de overheidsfinanciën in de Europese landen te evalueren. Het is het verschil tussen de ontvangsten en de
uitgaven van een overheid, zoals die in de jaarlijkse begroting zijn opgenomen.
Het begrotingssaldo is, net als het vorderingensaldo dat verderop aan bod komt, in de eerste plaats het voorwerp van een voorafgaande raming in de algemene toelichting, op het
moment waarop het ontwerp van begroting wordt ingediend bij het parlement. Na afloop
van het begrotingsjaar wordt het vastgesteld op basis van de effectieve realisaties.
Het begrotingssaldo is gemakkelijk te bepalen, maar heeft een aantal beperkingen.
•

•

•

•

2

De jaarlijkse begroting bevat enkel de ontvangsten en de uitgaven van de diensten van
algemeen bestuur. Het saldo houdt bovendien geen rekening met de boekhoudkundige
consolidatieverrichtingen op het einde van het begrotingsjaar (financiële transfers ten
gunste van overheidsinstellingen worden er als uitgaven beschouwd).
Het kan kunstmatig worden opgekrikt door debudgetteringen, door kosten over te dragen en door eenmalige (“one shot”) maatregelen. Het Rekenhof heeft daar al meermaals
nadrukkelijk op gewezen2. Dat komt minder vaak voor sinds ze geneutraliseerd worden
bij de bepaling van het vorderingensaldo en van het structureel saldo, overeenkomstig
de Europese begrotingswetgeving.
Het vermeldt enkel de vastgestelde rechten die op termijn tot een kasbeweging leiden,
zonder na te gaan of die verrichtingen overeenstemmen met een verrijking of met een
verarming. Zo wordt de aankoop van aandelen die door een onderneming zijn uitgegeven, beschouwd als een begrotingsuitgave terwijl die uitwisseling van activa met een
overeenstemmende waarde geen invloed heeft op de globale balanstoestand van de
Staat.
De regels voor het bepalen van het begrotingssaldo kunnen sterk variëren van Staat tot
Staat, waardoor het voor de Europese toezichthouders moeilijk is een beoordeling te
maken. Daarom hebben ze een eigen methode ontwikkeld en opgelegd om de nationale
financiën te evalueren.

Onder meer de overname van diverse pensioenfondsen, het bijstellen van het ritme waarmee aan overheidsbedrijven verschuldigde dotaties worden gestort, de prefinanciering van uitgaven door overheidsinstellingen, het
storten van uitzonderlijke dividenden, of het vooruitlopen op bepaalde ontvangsten. Zie de begrotingsverslagen
en Boeken op www.rekenhof.be.
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De begroting van een overheid is in essentie een politieke handeling van machtiging en
raming, waarbij het parlement financiële middelen toekent aan de uitvoerende macht om
bepaalde opdrachten uit te voeren. De begrotingscomptabiliteit is een controlemiddel voor
de parlementsleden en het Rekenhof, om na te gaan of de regering zich houdt aan de toegestane uitgavenmachtigingen en om erop toe te zien dat de kredieten effectief worden
gebruikt waarvoor ze waren bedoeld. De wet van 22 mei 2003 heeft in dat opzicht een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de zaken die onder de begrotingscomptabiliteit vallen
en de zaken die onder de algemene boekhouding vallen.
1.2
Vorderingensaldo en structureel saldo
Aangezien het moeilijk is de vereiste om meer grip te houden op de middelen van de Staat
te rijmen met de klassieke overheidscomptabiliteit, vond eerst het vorderingensaldo en
vervolgens het structureel saldo geleidelijk aan ingang als belangrijkste criterium om de
financiële toestand van overheden te beoordelen. In dat opzicht heeft het doorgedreven
Europees begrotingstoezicht ruimschoots bijgedragen tot de concretisering van dat hervormingsproces. Zo moeten de Europese landen sinds de inwerkingtreding van het begrotingspact in 2013 financiële doelstellingen halen die aan de hand van die twee begrippen
werden bepaald. Het begrotingssaldo zoals hierboven gedefinieerd, wordt voortaan buiten
beschouwing gelaten.
1.2.1
Vorderingensaldo
Het vorderingensaldo is het verschil tussen de vastgestelde rechten ten gunste en ten laste
van de overheid, ingevolge financiële verrichtingen die voorvloeien uit transacties die in de
loop van een jaar met andere economische actoren worden gesloten.
Het vorderingensaldo is coherenter dan het al aangehaalde begrotingssaldo. Vanuit economisch oogpunt is het ook relevanter, en wel om de volgende redenen:
•

•

•

Het houdt rekening met de vastgestelde rechten die tijdens het jaar ten laste of ten gunste van de Staat ontstaan, los van het feit of ze al dan niet geconcretiseerd worden door
middel van een kasverrichting.
In tegenstelling tot het begrotingssaldo neutraliseert het de kasinkomsten en -uitgaven
die overeenstemmen met de uitwisseling van financiële activa met eenzelfde waarde
tussen twee economische actoren (bv. aandelen van een onderneming aankopen tegen
contanten of de toekenning van een lening of een terugbetaalbaar voorschot).
Aangezien het vorderingensaldo wordt gedefinieerd voor alle overheden samen, is het
risico op onvolledige gegevens als gevolg van een debudgettering veel kleiner dan wanneer het saldo zou worden gedefinieerd op het niveau van alle ministeriële departementen stricto sensu, zoals dat het geval is voor het begrotingssaldo.

Sinds de wet van 22 mei 2003 in werking trad, is de algemene boekhouding van de Staat
en van de deelstaten dusdanig georganiseerd dat het vorderingensaldo er snel kan worden uitgehaald. Zo werd het algemeen boekhoudplan van de overheid gehiërarchiseerd om
verrichtingen binnen de sector van de overheidsadministraties gemakkelijker te kunnen
consolideren. De begrotingsboekhouding stoelt dan weer op vastgestelde rechten en niet
langer op ordonnanceringen, en wordt voortaan gevoerd in samenhang met de dubbele
boekhouding, wat inhoudt dat de boekingen tezelfdertijd worden geregistreerd in de twee
boekhoudingen. De structuur van de klassen in de resultatenrekening, tot slot, werd ont-
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wikkeld om te komen tot een resultaat dat zo dicht mogelijk aanleunt bij het vorderingensaldo, zonder daar echter volledig mee samen te vallen3. Eens de gegevens opgesteld zijn
voert het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) naderhand diverse correcties uit
om rekening te houden met de consolidatieperimeter, de nieuwe kwalificatie van sommige
verrichtingen of chronologische discrepanties.
Wat de overstap van begrotingssaldo naar vorderingensaldo zoal tot gevolg heeft voor de
federale Staat voor 2013, wordt uiteengezet in hoofdstuk 2.
1.2.2
Structureel saldo
Het begrotingsbeleid in de Europese landen wordt niet alleen op grond van het vorderingensaldo beoordeeld, maar ook aan de hand van een ander macro-economisch gegeven,
namelijk het structurele saldo. Sinds het begrotingspact ten uitvoer wordt gebracht, is dat
criterium bepalend geweest. Op termijn zullen alle Europese landen immers moeten beantwoorden aan een begrotingsevenwichtsnorm die op basis van dat saldo zal worden geëvalueerd.
Het structurele saldo is gebaseerd op het vorderingensaldo en heeft als voordeel dat het een
beter idee geeft van de duurzaamheid van de begrotingsmaatregelen omdat het niet-recurrente ontvangsten- en uitgavenverrichtingen (de “one shot”-maatregelen) buiten beschouwing laat. Het saldo steunt op ramingen van potentiële groei, die de impact van conjunctuurgebonden economische variaties zouden moeten neutraliseren. Het structureel saldo is
dus gunstiger dan het vorderingensaldo wanneer de economische omstandigheden minder
goed zijn dan de potentiële groei, en vice versa.
Het structurele saldo heeft als nadeel dat het wordt opgesteld op basis van vrij complexe
macro-economische modellen, dat het erg gevoelig is voor wijzigingen van diezelfde ramingen van potentiële groei4, en dat het geconditioneerd is door de al dan niet recurrente
aard van bepaalde ontvangsten en uitgaven. In 2013 werd het volledige, door de Nationale
Bank aan de Belgische Staat gestorte dividend (1 miljard euro) aanvankelijk als recurrent
beschouwd door de Belgische regering, maar de Europese Commissie stuurde die beoordeling bij door een deel van het dividend (321,4 miljoen euro) als uitzonderlijk te bestempelen.
Door die bijsturing werd het structurele saldo van de federale Staat met een overeenstemmend bedrag teruggeschroefd.
1.3
Vermogensgegevens
Het vorderingensaldo en het structurele saldo mogen dan al relevanter zijn dan het begrotingssaldo, ze volstaan niet om de economische situatie van overheidsadministraties correct te beoordelen. Het zijn immers macro-economische waarden die enkel rekening houden met financiële stromen tussen economische actoren en voorbijgaan aan wijzigingen
van hun vermogenssituatie. Waardeschommelingen die de activa in de balans van de over-

3

4

Verrichtingen die een invloed hebben op het globale boekhoudkundig resultaat, maar niet op het vorderingensaldo
(waardeverminderingen, het aanleggen van voorzieningen enz.) zijn samengebracht in twee specifieke klassen
van het algemeen boekhoudplan van de overheidsadministraties (de klassen 69 en 79).
De ramingen van het Belgische structurele saldo voor 2015 zoals die in februari 2014 werden gemaakt door het
Federaal Planbureau en door de Europese Commissie, vertonen een verschil dat overeenstemt met 0,8 % van het
BBP (I. Lebrun, La prévision par la Commission européenne de l’output gap pour la Belgique est-elle crédible?, Federaal
Planbureau, maart 2014).
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heidsadministraties beïnvloeden, hebben bijvoorbeeld geen enkele impact op die saldi en
hetzelfde geldt voor de normale slijtage van het vastgoed en het materieel dat wordt ingezet
voor de activiteiten van overheidsentiteiten. Zo’n patrimoniale verarming kan echter het
gevolg zijn van een bewuste uitgavenvermindering om het vorderingensaldo op te krikken.
Door de vermogensgegevens op te nemen in het algemene boekhoudplan dat van toepassing is op de Staat en op de deelstaten, zou op termijn een beter beeld moeten ontstaan van
dat aspect van het overheidsbeheer, met name door de balans en de resultatenrekening te
onderzoeken.
Er moet echter eerst definitief een volledige inventaris worden opgesteld van de activa en
passiva van die administraties. Aan die verplichting is vooralsnog echter niet voldaan, want
om aan die vereiste te beantwoorden heeft de wet van 28 december 2011 houdende diverse
bepalingen (artikel 4) aan de departementen een bijkomende termijn verleend van vijf jaar
na de datum waarop de wet van 22 mei 2003 in werking treedt voor elke dienst (voor de
laatste FOD’s is dat op 1 januari 2017).
De opname van de vermogensgegevens wordt bemoeilijkt door het feit dat de Commissie
voor de Openbare Comptabiliteit nog niet aan de slag is gegaan. Zij moet erop toezien dat
het boekhoudplan eenduidig en regelmatig wordt toegepast, en moet het aanpassen aan de
internationale normen (zoals bv. de overstap van ESR 19955 naar ESR 2010).
1.4
Rol van het Rekenhof bij het bepalen van de verschillende saldi
Het Rekenhof volgt de hierboven beschreven evolutie al enige jaren op van nabij, meer bepaald door de inhoud van zijn Boeken voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers aan te
passen. Wat het begrotingssaldo en het economische saldo betreft, beschikt het Rekenhof
over een wettelijke controlebevoegdheid.
De bepaling van het vorderingensaldo en het structureel saldo behoort tot de bevoegdheid
van het INR en de Europese instanties.
In die context informeert het Rekenhof het parlement over de belangrijkste verrichtingen
die het verschil kunnen verklaren tussen het begrotingssaldo enerzijds en het vorderingensaldo en het structurele saldo anderzijds. Het Rekenhof steunt daarvoor in hoofdzaak op
algemene informatie van het INR6.
Via een resolutie die in oktober 2012 in onderling akkoord werd genomen hebben de hoge
controle-instellingen van de EU het belang benadrukt van een goede communicatie met
de nationale instituten voor statistiek7, en meer in het bijzonder over de organisatie van
informatie-uitwisseling met betrekking tot de risicoanalyse en de toegepaste normen en
methodes8.

5
6
7
8

Europees Stelsel van Rekeningen.
Zie punt 1.3 van hoofdstuk 2.
In België wordt die rol opgenomen door het INR (in samenspraak met het Nationaal Instituut voor de Statistiek, de
Nationale Bank en het Federaal Planbureau).
Resolutie CC-R-2012/02 van 19 oktober 2012, over de samenwerking van hoge controle-instanties met Eurostat en
nationale bureaus voor de statistiek.
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2

Naleving van de Europese verplichtingen

Door zijn verslechterde overheidsfinanciën werd België net als andere Europese landen
in 2009 onderworpen aan een procedure wegens buitensporig tekort, waarbij de Europese
Commissie nauwlettend toezag op de begroting.
Om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van de Commissie verbond de Belgische
regering zich ertoe het tekort geleidelijk aan terug te dringen door een doelstelling op middellange termijn in acht te nemen volgens een traject dat in het stabiliteitsprogramma 20132016 is opgenomen. België moet meer bepaald tegen 2017 tot een klein begrotingsoverschot
van 0,75 % van het BBP komen en dat vervolgens in stand houden. Dat tegoed wordt noodzakelijk geacht om de leefbaarheid van de overheidsfinanciën te bestendigen.
In juni 2013 oordeelden de Europese autoriteiten dat de Belgische overheid niet genoeg had
gedaan om de doelstelling te bereiken en dus maanden ze haar aan de verplichtingen na te
komen op straffe van financiële sancties.
De maatregelen die daarop volgden, drongen het overheidstekort eind 2013 terug tot minder
dan 3 % van het BBP (2,6 % in nominale termen9 en 2,3 % in structurele termen). Vermits
die verbetering globaal gezien beantwoordde aan het goedgekeurde saneringstraject in het
stabiliteitsprogramma (2,5 % in nominale termen en 1,8 % in structurele termen), stelde de
Commissie voor de procedure wegens buitensporig tekort te beëindigen. Dat voorstel werd
bekrachtigd tijdens de Europese top van juni 2014 10.
De Commissie heeft niettemin voorbehoud geformuleerd ten aanzien van de capaciteit van
België om die doelstelling te halen tegen 2017. Ze was echter verheugd over de versterking
van de mechanismen voor budgettaire samenwerking tussen de Staat en de deelstaten, en
over de plaats die de Hoge Raad voor de Financiën in dat proces kreeg toebedeeld overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013.
De Commissie heeft ook de nadruk gelegd op twee grote risico’s die wegen op de budgettaire leefbaarheid van België op langere termijn, namelijk de hoge overheidsschuld en de
ongunstige evolutie van de kosten die gepaard gaan met de vergrijzing.
2.1
Overheidsschuld
Volgens het Europese begrotingspact moet de Belgische overheidsschuld voortaan elk jaar
dalen met een bedrag dat gelijk is aan 2 % van het BBP, tot ze nog slechts 60 % van het BBP
vertegenwoordigt. Bij wijze van overgangsmaatregel is België niet verplicht dat criterium
naar de letter na te leven, op voorwaarde dat de nodige maatregelen worden genomen om
erop toe te zien dat het terugdringingscriterium vanaf 2017 in acht wordt genomen.

9

In september 2014 heeft de Nationale Bank dat cijfer herzien omdat het ESR 2010 van kracht werd. Het bedraagt
nu 2,9 % van het BBP.
10 Aanbeveling van de Raad over het nationale hervormingsprogramma 2014 van België en met een advies van de
Raad over het stabiliteitsprogramma 2014 van België, 2 juni 2014; Aanbeveling voor een besluit van de raad tot
intrekking van besluit 2010/283/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in België, 17 juni 2014.
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In zijn stabiliteitsprogramma voor 2013-2016 had België zich ertoe verbonden zijn schuldgraad onder de 100 % van het BBP te houden. Daartoe voerde de Staat in 2013 diverse verrichtingen uit om niet alleen de endogene stijging van de overheidsschuld met 1 % van het
BBP te compenseren11, maar ook het toenemende aantal tussenkomsten ten gunste van
Europese landen in moeilijkheden (+0,7 %). De doelstelling om de overheidsschuld te beperken tot 100 % van het BBP werd echter niet gehaald als gevolg van methodologische
aanpassingen (in het kader van ESR 1995) en een uitbreiding van de perimeter van de overheidsadministraties (niet opgenomen in het stabiliteitsplan 2013-2016 van België). Dat alles
deed de overheidsschuld nog toenemen met nagenoeg 1,5 % van het BBP. Op 31 december 2013 beliep ze 101,2 % van het BBP 12. Nieuwe methodologische aanpassingen die zich
opdrongen door de inwerkingtreding van ESR 2010 in september 2014, noopten uiteindelijk tot een nieuwe herziening van de schuldgraad. Die bedraagt nu 104,5 % van het BBP,
hoofdzakelijk omdat de gewestelijke huisvestingsmaatschappijen in de perimeter van de
overheidsadministraties werden opgenomen.
2.2
Vergrijzing
In verband met de evolutie op lange termijn van de kosten die gepaard gaan met de vergrijzing, meent de Commissie dat, zelfs als rekening wordt gehouden met de restrictieve regels
die in 2012 werden ingesteld om het aantal vervroegde pensioenen te beperken, die kosten
tussen 2010 en 2060 met 7,8 % van het BBP zullen toenemen, tegenover een Europees gemiddelde van 2,9 %. Daarom pleitte ze voor aanvullende maatregelen om het verschil tussen de werkelijke en de wettelijke pensioenleeftijd te overbruggen en om bij het vastleggen
van criteria voor de toekenning en de berekening van rustpensioenen meer rekening te
houden met de globale stijging van de levensverwachting.

11 Het primaire saldo was voor het eerst sinds 2008 positief (0,5 % van het BBP) en dus was de stijging minder hoog
dan in 2012. Eind 2012 vertegenwoordigde ze 2,3 % van het BBP en beliep het primaire saldo -0,6 % van het BBP.
12 Nationale Bank van België, Economische indicatoren voor België, augustus 2014. In juni 2014 raamde de Europese
Commissie de schuldgraad van België voor 2013 op 101,5 % van het BBP.
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1

Begrotingsresultaten en vorderingensaldo

1.1
Begrotingssaldo
Het nettobegrotingssaldo is het verschil tussen de lopende ontvangsten en de kapitaalontvangsten enerzijds, en de lopende uitgaven en de kapitaaluitgaven anderzijds. Verrichtingen in verband met de openbare schuld zijn er niet in opgenomen (leningopbrengsten,
aflossing van de schuld, terugkoop van effecten), maar het aandeel in de financiering van
de Europese Unie ten laste van de begroting (BNI-bijdrage) wel13.
Het nettobegrotingssaldo wordt berekend op basis van de vastgestelde rechten en niet op
basis van de kasbewegingen, met als belangrijke uitzondering de ontvangsten van de fiscale
besturen 14.
Het verschilt van het vorderingensaldo, zoals in punt 1.2 hierna wordt uitgelegd.
De administratie berekende het begrotingssaldo na een aanbeveling van het Rekenhof 15 en
het saldo is technisch correct.
De lopende verrichtingen en de kapitaalverrichtingen voor 2013 zien er als volgt uit (in
miljoen euro):
Lopende ontvangsten en kapitaalontvangsten

54.501,8

Lopende uitgaven en kapitaaluitgaven

62.507,9

Waarvan primaire uitgaven
intrestlasten
Nettobegrotingssaldo

50.312,5
12.195,4
-8.006,1

Dit nettobegrotingsresultaat van -8 miljard euro is de voornaamste oorzaak voor de evolutie van de openbare schuld.
Het Rekenhof stelt vast dat annuleringen van vastgestelde rechten niet in de berekening zijn
opgenomen aan de ontvangstenzijde. Die werkwijze strookt met de wet van 22 mei 2003,
maar doet op termijn vragen rijzen over de realiteit van de vastgestelde rechten die jaarlijks
geboekt worden en die in het eindejaarsbegrotingssaldo worden opgenomen. In 2013 beliepen de officieel geannuleerde rechten slechts ongeveer 4 miljoen euro.

13 In tegenstelling tot het begrotingssaldo dat in de algemene toelichting is vermeld (Parl. St. Kamer, DOC
53 2520/001, Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2013, Algemene toelichting, p. 5).
14 Artikel 167 van de wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 december 2010, van toepassing tot 31 december 2014.
15 Rekenhof, 170 e Boek, Volume I, p. 41. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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De volgende tabel schetst de begrotingssaldi van de begrotingsjaren 2009 tot 2013.
Tabel 1 – B
 egrotingssaldo 2009-2013 (in miljoen euro)
2009

2010

2011

2012

2013

Ontvangsten

41.734,0

43.706,0

41.034,5

52.235,1

54.501,8

Uitgaven

50.770,4

54.580,9

59.737,6

63.327,7

62.507,9

Nettobegrotingssaldo

-9.036,4

-10.874,9

-18.703,1

-11.092,6

-8.006,1

Bron: Boeken van het Rekenhof
De cijfers tonen de stijging van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten van de Staat sinds
2012 en de begrotingsinspanningen die werden geleverd als gevolg van de financiële en
economische crisis van de voorbije jaren. In 2013 zijn de algemene uitgaven voor het eerst
sinds lang gedaald.
De cijfers hebben evenwel enkel betrekking op de diensten van algemeen bestuur van de
Staat in enge zin.
1.2
Vorderingensaldo
Het vorderingensaldo wordt door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) berekend. Zoals Europees werd vereist, heeft het INR de nationale rekeningen aangepast aan
de nieuwe versie van het Europees rekeningenstelsel ESR 2010, dat ESR 1995 vervangt. De
wijzigingen worden uitvoerig beschreven in een afzonderlijke publicatie van het INR 16.
Tabel 2 – Vorderingensaldo voor Entiteit I (in miljoen euro en % van het BBP)
Vorderingensaldo Entiteit I(*)

2010

2011

2012

2013

Federale overheid

-10.882

-13.254

-13.395

-9.571

Sociale zekerheid

-603

226

-430

-216

-11.485

-13.028

-13.825

-9.787

Gerealiseerd (in % BBP, ESR 2010)

-3,2 %

-3,4 %

-3,5 %

-2,5 %

Norm (in % BBP, ESR 1995)

-3,8 %

-3,1 %

-2,4 %

-2,54 %
tot -2,15 %(**)

Entiteit I

(*) Entiteit I omvat de federale overheid en de sociale zekerheid, entiteit II de gemeenschappen en gewesten en de
lokale overheden.
(**) Bij een verbetering van het structureel saldo tot -1,8 % van het BBP in 2013 zou een vorderingensaldo van -2,54 %
worden bereikt waarbij aanvullende eenmalige maatregelen (om de schuldgraad terug te dringen) tot een verbetering van het vorderingensaldo tot -2,15 % mogelijk waren.

Bron: rekeningen van de overheid 2013 (september 2014) en stabiliteitsprogramma’s van België
Het vorderingensaldo van de federale overheid bedraagt, volgens het ESR 2010, in 2013 -2,4 %
van het BBP, een verbetering van 1 procentpunt ten opzichte van 2012. In absolute termen bedraagt het -9.571 miljoen euro tegenover -13.395 miljoen euro voor 2012. Het vorderingensaldo
van de sociale zekerheid in 2013 bedraagt net zoals in 2012 ongeveer -0,1 % van het BBP.

16

Nationale rekeningen, ESR 2010, Het nieuwe referentiekader voor de nationale rekeningen, september 2014. Ter
beschikking op de website van de Nationale Bank, www.nnb.be.
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De overstap naar ESR 2010 heeft voor de federale overheid een relatief beperkte invloed op
het gerealiseerde vorderingensaldo 2013. De belangrijkste positieve correcties, zoals voor
de pensioenen van de in het verleden overgedragen pensioenfondsen (+ 371 miljoen euro),
de effectiseringstransacties (+ 54,3 miljoen euro) en de mobilofonielicenties (+ 24,2 miljoen
euro) worden immers deels gecompenseerd door het wegvallen van de correctie van de
netto rente-inkomsten uit swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop (- 294,6 miljoen euro)17. Daarnaast werd de perimeter van de federale overheid uitgebreid (met een impact van -23 miljoen euro in september 2014 en -217,3 miljoen
euro in april 2014).
Bij de overstap van ESR 2010 werd echter ook het BBP 2013 herberekend. Ten gevolge van
een gestegen BBP onder ESR 2010 is de impact ongeveer +0,1 % van het BBP. Bovenstaande
aanpassingen beïnvloeden ook de voorgaande resultaten. Hoewel hier wel een belangrijke
negatieve invloed is op het gerealiseerde vorderingensaldo van de vorige jaren, is er nauwelijks een impact in % BBP.
Tabel 3 – Gerealiseerd en genormeerd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid (in % van het
BBP)
Vorderingensaldo

2010

2011

2012

2013

Gerealiseerd (in % BBP, ESR 2010)

-4,0 %

-3,9 %

-4,1 %

-2,9 %

Norm (in % BBP, ESR 1995)

-4,8 %

-3,6 %

-2,8 %

-2,54 %
tot -2,15 %

Bron: rekeningen van de overheid 2013 (september 2014) en stabiliteitsprogramma’s van België
Voor alle overheidsbesturen samen bedroeg het vorderingensaldo, volgens ESR 2010, in
2013 -11.465 miljoen (-2,9 % van het BBP), tegenover -15.922 miljoen euro (-4,1 % van het
BBP) het jaar voordien. De verbetering met 1,2 procentpunt kan deels worden verklaard
doordat de deelname van eind 2012 in de kapitaalverhoging van Dexia het vorderingensaldo
2012 met -0,8 % van het BBP heeft beïnvloed. België is er in 2013 in geslaagd om het overheidstekort terug te brengen onder de 3 % van het BBP18.

17

Nationale rekeningen, ESR 2010, Het nieuwe referentiekader voor de nationale rekeningen, september 2014,
p. 50.
18 De Raad van de Europese Unie had op 2 december 2009 vastgesteld dat er voor België een buitensporig tekort
bestond. Om een einde te maken aan de procedure bij buitensporige tekorten tegen België, vroeg de Raad in zijn
aanbeveling van 2 december 2009 aan België om het begrotingstekort vanaf 2012 op een geloofwaardige en houdbare manier onder de grens van 3 % van het BBP te brengen en om een jaarlijkse structurele begrotingsinspanning te leveren van gemiddeld 0,75 % van het BBP tijdens de periode 2010-2012. Het structurele saldo van België
verbeterde in 2013 met 1,0 % van het BBP tot -1,9 % van het BBP (voor 2012, 2011 en 2010 respectievelijk -2,9 %,
-3,4 % en -3,3 % van het BBP). Het structurele saldo wordt bepaald door het vorderingensaldo van -2,6 % van het
BBP (zoals bepaald in april 2014) te corrigeren met de effecten van eenmalige maatregelen ten belope van -0,6 %
van het BBP en met een cyclische component voor de compensatie van de negatieve output gap (dit is een correctie
voor de conjunctuur) ten belope van + 1,3 % van het BBP (zie Stabiliteitsprogramma van België 2014-2017, p. 1415). De Raad van de Europese Unie heeft op 20 juni 2014 vastgesteld dat voor België het buitensporig tekort werd
gecorrigeerd en heeft de oorspronkelijke aanbeveling geannuleerd. De Raad herinnert er België wel nog aan dat
België in de komende jaren voldoende vooruitgang moet boeken richting de middellangetermijndoelstelling (een
structureel overschot van + 0,75 %) en daarbij ook nog zijn schuld moet afbouwen.
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De overstap naar ESR 2010 heeft voor alle overheidsbesturen samen een impact op het gerealiseerde vorderingensaldo 2013 van -1.541,0 miljoen euro (of -0,3 % van het BBP)19. Voor
2012 is er in % BBP geen impact omdat de nominale stijging wordt geneutraliseerd door het
hogere BBP. Voor 2011 en 2010 bedraagt de impact -0,1 % en -0,2 % van het BBP.
1.3

Overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo

1.3.1
Vorderingensaldo 2013
Onderstaande tabel geeft de berekening van het vorderingensaldo 2013 uit het begrotingssaldo weer20. In de punten daarna wordt bij cijfers uit de berekening toelichting gegeven.
Tabel 4 – Vorderingensaldo 2013 (in miljoen euro, berekend eind september 2014)
Omschrijving

2013

Begrotingssaldo op basis van de vastgestelde rechten voor de ontvangsten
(zie punt 1.1)(*)

-8.006,1

Overgang naar de geïnde ontvangsten en de uitgaven volgens de economische
hergroepering

71,0

Begrotingssaldo volgens de economische hergroepering

-7.935,1

“Verrichtingen buiten begroting”

-131,0

Fondsen en autonome instellingen

188,5

Eliminatie interne verrichtingen

627,1

Netto te financieren saldo volgens de economische hergroepering

-7.250,5

Eliminatie kredietverleningen en deelnemingen (ESR-code 8)

-2.846,3

Vorderingensaldo van de economische hergroepering
Correcties
Vorderingensaldo

-10.096,8
526,0
-9.570,8

(*) Er wordt geen rekening gehouden met de terugbetalingen en aankopen van effecten die, niettegenstaande 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
2013 respectievelijk + 9.895 miljoen euro ontvangsten en -10.284,3 miljoen euro uitgaven (of per saldo -389,3 miljoen euro)

Bron: tabel door het Rekenhof opgesteld op basis van gegevens van de FOD Budget en Beheerscontrole
en het INR
Het begrotingssaldo 2013 zoals door het Rekenhof vastgesteld in september 2014 bedraagt
-8.006,1 miljoen euro. Voor bepaalde ontvangsten wordt hierbij rekening gehouden met
de vastgestelde rechten terwijl bij het opstellen in het voorjaar 2014 van de economische
groepering door de macrobudgettaire dienst van de FOD Budget en Beheerscontrole met
de geïnde ontvangsten rekening wordt gehouden. Het verschil van 71 miljoen euro betreft
voornamelijk een aantal ontvangsten die bij de opmaak van de economische hergroepering hoger werden ingeschat (onder meer 56 miljoen euro opbrengsten van de Regie van

19

Nationale rekeningen, ESR 2010, Het nieuwe referentiekader voor de nationale rekeningen, september 2014, p.
43-55.
20 Voor een volledige beschrijving van de overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo, zie Rekenhof,
168e Boek, Volume I, p. 71-79. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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het Belgisch Staatsblad), een aantal uitgaven die als alsnog als schuldverrichtingen werden
aangemerkt (29,6 miljoen euro) minus een correctie voor het verschil tussen de (hogere)
vastgestelde rechten en de inningen van de ontvangsten (-18,4 miljoen euro).
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 (49.541,9 miljoen euro zowel
in ontvangsten als in uitgaven) een aantal andere, technische correcties met een effect van
-131 miljoen euro. Zo moet voor de aan- en verkopen van legermaterieel rekening worden
gehouden met het werkelijke moment van levering (-61,2 miljoen euro). Daarnaast wordt
voornamelijk een deel van de storting 2012 van de Nationale Loterij aan Ontwikkelingssamenwerking die pas in 2013 werd uitgevoerd, 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 188,5 miljoen euro (15.927,1 miljoen euro ontvangsten
tegenover 15.738,6 miljoen euro uitgaven).
Door de eliminatie van de interne verrichtingen wordt het begrotingssaldo 2013 met
627,1 miljoen euro gecorrigeerd. Het betreft voornamelijk de betaling van 788,9 miljoen
euro intrest aan het Zilverfonds die (intern) niet in rekening wordt gebracht.
1.3.3

Overgang van het netto te financieren saldo volgens de economische hergroepering naar het vorderingensaldo van de economische hergroepering
Voor de berekening van het vorderingensaldo hoeft geen rekening te worden gehouden
met de ESR-code 8 – Kredietverleningen en kredietaflossingen, deelnemingen en vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten. Die wordt dus geëlimineerd
(-2.846,3 miljoen euro).
De ontvangsten met ESR-code 8 (5.080,0 miljoen euro) bestaan hoofdzakelijk uit:
•

•
•

de ontvangsten uit de verkoop van BNP Paribas Fortis en de volledige portefeuille financiële producten van de restbank Royal Park Investments (RPI) (respectievelijk 3.250 miljoen euro en 718,2 miljoen euro);
de wisselwinsten en de verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten
(286,7 miljoen euro);
de ontvangsten uit de overdracht van de schuldvordering van de Staat op de Europese Commissie met betrekking tot het Berlaymontgebouw aan financiële instellingen
(623,6 miljoen euro) 21.

21 De totale ontvangsten in dit kader bedragen 635,7 miljoen euro waarvan 623,6 miljoen euro kredietaflossingen
(ESR-code 8) en 12,1 miljoen euro intresten (ESR-code 2).
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De uitgaven met ESR-code 8 (-2.233,7 miljoen euro) bevatten onder meer:
•

•

de deelname van België in het kapitaal van het Europees Stabiliteitsmechanisme
(ESM) en de Europese Investeringsbank (EIB) (respectievelijk -1.112,7 miljoen euro en
-448,2 miljoen euro);
de wisselkoersverliezen en verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van effecten (-553,2 miljoen euro).

1.3.4

Overgang van het vorderingensaldo van de economische hergroepering naar
het vorderingensaldo volgens het ESR 2010
Het vorderingensaldo van de economische groepering zoals in het voorjaar van 2014 opgesteld door de macrobudgettaire dienst van de FOD Budget en Beheerscontrole bedraagt
-10.096,8 miljoen euro. Het uiteindelijke vorderingensaldo 2013 zoals berekend door het
INR in september 2014 bedraagt echter -9.570,8 miljoen euro. Het INR houdt immers nog
rekening met een aantal bijkomende ontvangsten en uitgaven (voor een nettobedrag van
526,0 miljoen euro), onder meer om:
•

•

•
•

de volledige perimeter van de overheidssector te dekken (-74 miljoen euro): het INR
neemt alsnog de ontvangsten en uitgaven van een dertigtal instellingen in het vorderingensaldo op. In de loop van 2014 werd de consolidatiekring met een twintigtal instellingen uitgebreid (waaronder APETRA). Deze uitbreiding heeft voor 2013 een impact op
het vorderingensaldo van -240,3 miljoen euro;
sommige financiële verrichtingen uit te sluiten (-233,1 miljoen euro): -219,6 miljoen euro
voor de dividenden gestort door de restbank Royal Park Investments die als een terugbetaling van een deelneming moeten worden beschouwd en daarnaast voornamelijk
-294,6 miljoen euro voor swapovereenkomsten en termijncontracten met rentevaststelling na afloop. Deze correcties worden deels gecompenseerd door de correctie voor de
neutralisatie van de terugbetaling van de afgeschafte forfaitaire btw-waarborg bij invoer
(+285,0 miljoen euro);
rekening te houden met het volgens ESR voorgeschreven boekingsmoment (+882,7 miljoen euro);
diverse andere redenen (-49,6 miljoen euro): er moet immers rekening worden gehouden met bijkomende overdrachten aan de sociale zekerheid en gemeenschappen en gewesten (-96,2 miljoen euro) en de door ESR 2010 voorgeschreven correctie voor de effectiseringstransacties 2005 en 2006 (+54,3 miljoen euro).

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

•
•

het effect te neutraliseren van de inkorting van de betaaltermijn voor de accijnzen op
tabak van drie naar twee weken (-45 miljoen euro);
laattijdige boekhoudkundige verwerkingen mee te rekenen (+263,3 miljoen euro);
de fiscale ontvangsten te verhogen voor de terugbetalingen die in 2013 werden gedaan
omdat de Staat in 2012 was veroordeeld voor discriminatie van de eigenaars ten opzichte
van huurders (in verband met de toekenning van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen; +56,9 miljoen euro);
rekening te houden met laattijdige ontvangsten bij de Creg (+103,3 miljoen euro);
de bijdrage 2013 van België aan de Europese Unie te corrigeren (+82,2 miljoen euro);
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•

de overeenkomstig ESR 2010 voorgeschreven correcties voor de pensioenen van de in het
verleden overgedragen pensioenfondsen (+371 miljoen euro) en de mobilofonielicenties
(in totaal +71,2 miljoen euro waarvan +24,2 miljoen euro naar aanleiding van de overstap naar ESR 2010) in rekening te nemen.

2

Ontvangsten

2.1

Door de federale Staat geïnde ontvangsten

2.1.1

Algemene evolutie

Tabel 5 – Evolutie van de totale door de federale Staat geïnde ontvangsten (in miljoen euro)
2011
Fiscale ontvangsten
Niet-fiscale ontvangsten
Totaal

2012

2013

98.439,8

104.203,2

107.479,1

6.847,1

11.463,3

11.737,7

105.286,9

115.666,5

119.216,8

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de administratie
In 2013 inde de federale Staat in totaal 119.216,8 miljoen euro aan ontvangsten, waarvan
107.479,1 miljoen fiscale ontvangsten en 11.737,7 miljoen niet-fiscale ontvangsten. Dat is een
totale stijging van 3,1 % ten opzichte van 2012. De fiscale regularisatie (zie verder, punt 2.1.3)
bracht 573,8 miljoen euro op, waarvan 364,1 miljoen euro is opgenomen in de rijksmiddelenbegroting van de federale Staat, 195,5 miljoen euro ten goede komt aan de deelstaten en
14,2 miljoen naar de lokale besturen vloeit.
De niet-fiscale ontvangsten werden sterk beïnvloed door de verkoop van de participatie van
de Staat in het kapitaal van de bank BNP Paribas Fortis (3.250 miljoen euro), de verkoop
van de portefeuille van de restbank Royal Park Investments (718,2 miljoen euro) en de overdracht van de vordering betreffende het Berlaymontgebouw22 aan enkele financiële instellingen (635,6 miljoen euro). Die niet-recurrente ontvangsten zijn vergelijkbaar met die uit
2012 en hebben ertoe bijgedragen dat de niet-fiscale ontvangsten een uitzonderlijk groot
deel (9,8 %) van de door de Staat geïnde ontvangsten uitmaken.
Een groot deel (54,2 %) van de algemene middelen waarvan hierboven sprake is, passeert eenvoudigweg langs de rekeningen van de Staat via toewijzingsfondsen (zie verder,
punt 5). De middelen zijn in hoofdzaak bestemd voor de deelstaten, de sociale zekerheid, de
Europese Unie en de lokale besturen. De volgende tabel geeft een overzicht van de manier
waarop die middelen werden verdeeld en van de ontvangsten die in de rijksmiddelenbegroting van de Staat zijn opgenomen.

22 Ingevolge een conventie ondertekend in 2002, betaalt de Europese Commissie gedurende 27 jaar de aankoopkosten van het Berlaymontgebouw door de Belgische Staat terug.
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Tabel 6 – Structuur van de totale door de federale Staat geïnde ontvangsten (in miljoen euro)
Totale
ontvangsten

Toewijzingsfondsen

61.429,5

22.103,9

5.826,6

33.499,0

9.569,0

1.041,3

1.978,1

6.549,6

Btw, registratie en
successierechten

36.480,6

26.396,7

7.303,5

2.780,4

Niet-fiscale ontvangsten

11.737,7

0,0

64,9

11.672,8

119.216,8

49.541,9

15.173,1

54.501,8

Directe belastingen (*)
Douane en accijnzen

Totaal

Ontvangsten
voor derden

Rijksmiddelenbegroting

(*) inclusief de lokale belastingen

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de administratie
2.1.2

Fiscale ontvangsten geïnd door de federale Staat

Algemene evolutie
De tabel hieronder geeft de evolutie weer van de fiscale ontvangsten van de federale Staat
en van het BBP tussen 2011 en 2013.
Tabel 7 – Evolutie van de fiscale ontvangsten geïnd door de Staat tussen 2011 en 2013 (in miljoen
euro)
2011

2012

Evolutie
2011-2012

2013

Evolutie
2012-2013

Directe belastingen

49.625

54.018

8,85 %

56.543

4,67 %

Btw, registratie en diversen (*)

34.561

35.881

3,82 %

36.481

1,67 %

Douane en accijnzen

9.284

9.577

3,16 %

9.569

-0,08 %

Lokale belastingen

4.970

4.728

-4,87 %

4.886

3,34 %

Totale fiscale ontvangsten

98.440

104.204

5,86 %

107.479

3,14 %

BBP tegen courante prijzen(**)

379.991

388.254

2,17 %

395.262

1,80 %

(*)

met inbegrip van de successierechten

(**)

ESR 2010

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van gegevens van de fiscale administratie en de
Nationale Bank van België

Ten opzichte van 2012 zijn de fiscale ontvangsten van de federale Staat in 2013 gestegen met
3.275 miljoen euro, d.i. 3,14 %. De directe belastingen hebben het grootste aandeel in die
stijging, met name 75 % van de totale groei van de ontvangsten in 2013 ten opzichte van
2012; ze stijgen met 2.525 miljoen euro, d.i. 4,67 %. Bij de btw, registratie en domeinen is
er een stijging van 600 miljoen euro, d.i. 1,67 %. Die stijging ligt echter onder de groei van
de fiscale ontvangsten en die van het BBP. De ontvangsten uit douane en accijnzen blijven
zo goed als ongewijzigd, met een daling van 8 miljoen euro. Tot slot stijgen de lokale belastingen die de federale Staat heeft geïnd met 158 miljoen, d.i. 3,34 %; ze liggen niettemin
84 miljoen euro lager dan in 2011.

Rekening van uitvoering van de begroting / 45

De groei van de ontvangsten in 2013 (3,14 %) ligt boven die van het BBP in courante prijzen
(1,80 %), maar het verschil is veel kleiner dan in 2012 (resp. 5,86 % en 2,17 %).
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 8 – Vergelijking van de ramingen met de werkelijke ontvangsten (zonder de ontvangsten voor
derden) voor 2013 (in miljoen euro)
Aangepaste
begroting

Verwezenlijking

Verschil
(in waarde)

Roerende voorheffing

4.354,1

4.580,2

226,1

5,19 %

Voorafbetalingen

9.698,3

9.459,3

-239,0

-2,46 %

Kohieren vennootschappen

3.305,3

3.786,1

480,9

14,55 %

Kohieren natuurlijke personen

-5.311,9

-5.079,9

232,0

4,37 %

256,6

158,1

-98,5

-38,39 %

41.854,3

42.290,7

436,4

1,04 %

392,1

408,4

16,3

4,16 %

54.548,8

55.602,9

1.054,1

1,93 %

7.771,8

7.590,9

-180,9

-2,33 %

26.638,6

26.174,5

-464,1

-1,74 %

1.837,9

1.834,6

-3,3

-0,18 %

Registratierechten

160,3

103,6

-56,6

-35,35 %

Diversen en boetes

1.029,4

1.064,3

34,9

3,39 %

29.666,2

29.177,1

-489,1

-1,65 %

-103,8

-0,11 %

2013

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

Btw, registratie en diversen
Fiscale regularisaties
Fiscale ontvangsten van de
federale Staat
(*)

488,0
92.474,8

Verschil (in %)

n.v.t.

(*)

92.370,9

De ontvangsten van de fiscale regularisaties (zie punt 2.1.3 hierna) werden opgeteld bij de desbetreffende belastingen.

Bron: Rekenhof, op basis van de algemene toelichting bij de aanpassing van de begroting 2013 en op basis
van gegevens van de administratie
Wat de totale ontvangsten betreft, bedraagt het verschil tussen de ramingen in de aanpassing van de begroting en de vastgestelde ontvangsten iets meer dan 100 miljoen euro, dit is
0,1 %. De verschillen op het niveau van afzonderlijke belastingen zijn echter groter.
De resultaten van de roerende voorheffing liggen 226 miljoen euro (of 5,2 %) hoger dan de
ramingen, wellicht door de onderschatting van het positieve effect op de ontvangsten van
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de nieuwe wettelijke bepalingen met betrekking tot de roerende voorheffing op de liquidatiebonus23.
Er wordt een overschatting vastgesteld van de voorafbetalingen (hetzij 230 miljoen euro of
2,5 %) die volgens de administratie te wijten is aan de overschatting van het positieve effect van bepaalde fiscale maatregelen24 of aan het te snel in rekening nemen van de impact
ervan. Er is echter een belangrijke onderschatting van de resultaten van de kohieren, zowel
op het vlak van de vennootschapsbelasting (481 miljoen euro of 14,6 %) als op dat van de
personenbelasting (232 miljoen of 4,4 %). Wat deze laatste belasting betreft, kan het goede
resultaat onder meer toe te schrijven zijn aan een onderschatting van de ontvangsten van
de permanente regularisatie. De resultaten van de kohieren belastingen op niet-inwoners
werden overschat met bijna 100 miljoen euro of 38,4 %.
Voor de bedrijfsvoorheffing wordt een meerontvangst van 436 miljoen euro vastgesteld, wat
in relatieve termen een onderschatting is van 1 %.
Wat de accijnzen betreft, is de minderontvangst van 181 miljoen euro (of 2,3 %) misschien
te wijten aan een overschatting, op het moment van de aanpassing van de begroting, van
het verbruik van energieproducten en elektriciteit. Het is immers voor die producten dat
de administratie een daling van de accijnsontvangsten heeft vastgesteld van 3,1 % voor heel
het jaar 2013, terwijl de totale accijnsontvangsten van 2013 globaal 1,5 % hoger liggen dan
die van 2012, dankzij een stijging van de ontvangsten uit tabak met 7,1 %.
De registratierechten zijn in relatieve termen onderschat met 35,4 % (57 miljoen euro), misschien door een overschatting van de impact van de hogere tarieven die in maart 2013 werden beslist (bedrag van het algemeen vast recht en tarief dat van toepassing is op de overeenkomsten die rechten van opstal of erfpacht vestigen)25.
Het resultaat van de btw ten opzichte van de budgettaire ramingen, namelijk een minderontvangst van 464 miljoen euro (1,7 %) is wellicht te verklaren door een onderschatting van
het negatieve effect van de conjunctuur op het ogenblik van de aanpassing van de begroting.
2.1.3
Fiscale regularisaties
Het Rekenhof heeft de resultaten van de permanente fiscale regularisatie onderzocht (EBA
bis en EBA ter), alsook de manier waarop die dossiers worden afgehandeld door het contactpunt Regularisaties van de FOD Financiën.

23 Nieuw artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd door artikel 6 van de programmawet van 28 juni 2013.
24 Zo gaat de administratie er volgens het Rekenhof terecht van uit dat het weinig waarschijnlijk is dat de bestrijdingsmaatregelen tegen fiscale fraude rechtstreeks een impact hebben op de voorafbetalingen.
25 Artikelen 11 tot 13 van de programmawet van 28 juni 2013.
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Context
De fiscale regularisaties verliepen in drie fases.
Tussen 16 januari en 31 december 2004 konden belastingplichtigen aan de belasting onttrokken inkomsten aangeven en amnestie krijgen via een eenmalige bevrijdende aangifte
(EBA)26. Door zo’n aangifte in te dienen bij een kredietinstelling, een beursvennootschap,
een verzekeringsonderneming of bij de Administratie van de Thesaurie, en door een eenmalige bijdrage van 6 % of 9 % te betalen, genoten ze een drievoudige immuniteit (fiscaal,
sociaal en strafrechtelijk) voor de aangegeven sommen27.
Na de EBA werd in 2006 het stelsel van de permanente regularisatie ingesteld.
EBA bis liep van 15 maart 2006 tot 14 juli 201328. De belastingplichtige moest aangifte doen
bij het contactpunt Regularisaties, dat in maart 2006 werd opgericht en onder het toezicht
staat van het college van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (DVB)29.
Permanente regularisatie was mogelijk voor beroepsinkomsten, “overige inkomsten”30 en
btw-verrichtingen. Door de ontdoken belasting te betalen (verhoogd met een boete van
tien punten op de “overige inkomsten”) ontliepen belastingplichtigen elke andere fiscale
sanctie en kregen ze de garantie niet vervolgd te worden wegens fraude of valse fiscale stukken. Het contactpunt leverde daartoe een attest af.
De tweede fase van de permanente regularisatie, EBA ter genoemd, liep van 15 juli 2013 tot
31 december 201331. De fiscale immuniteit werd uitgebreid. De wet betreffende de permanente regularisatie kreeg een ruimer toepassingsveld en de boetes werden verzwaard32. De
lijst met beoogde fiscale overtredingen werd aangevuld. Er kwamen aparte tarieven voor
niet-verjaarde gewone fiscale fraude, voor niet-verjaarde ernstige en georganiseerde fiscale
fraude en voor verjaarde fiscale fraude. De strafrechtelijke immuniteit werd eveneens uitgebreid. Ten tijde van EBA bis genoten belastingplichtigen al enige immuniteit voor bepaalde
fiscale delicten, maar bij EBA ter gold die immuniteit ook voor zijdelingse inbreuken zoals
valsheid in geschrifte of misbruik van vennootschapsgoederen. De manier waarop het contactpunt de dossiers beheerde en attesten afleverde, was vergelijkbaar met die van EBA bis.
De regularisatie werd stopgezet op 31 december 2013.

26 De wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) is pas op 16 januari 2004 in werking getreden.
27 Cf. Rekenhof, De eenmalige bevrijdende aangifte. Behandeling en opvolging door de fiscale administratie, verslag aan
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2007. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
28 De artikelen 121 tot 127 van de programmawet van 27 december 2005 geven belastingplichtigen de mogelijkheid
om hun fiscale situatie blijvend te regulariseren. Ze zijn in werking getreden op 9 januari 2006. De koninklijke besluiten die het contactpunt oprichtten dat nodig was om de aangiften te ontvangen en die een modelaangifte omvatten, traden in werking op 15 maart 2006. Over het eerste jaar van de procedure voor permanente regularisatie,
zie Rekenhof, “Procedure van de permanente fiscale regularisatie”, 164e Boek, Volume I, p. 95-110. Beschikbaar op
www.rekenhof.be.
29 Voor meer informatie over het contactpunt Regularisaties, zie Rekenhof, Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken – Verwerking van de voorafgaande beslissingen en van de permanente regularisaties, verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, februari 2013.
30 Meer bepaald de onroerende, roerende of diverse inkomsten, de successierechten en de registratierechten.
31 Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie.
32 Cf. de artikelen 121 en 122 van de programmawet van 27 december 2005, zoals die werden gewijzigd door de artikelen 2 tot 4 van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van
een sociale regularisatie.
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Afhandeling van dossiers door het contactpunt Regularisaties
De afhandeling van de regularisatieaangiften (EBA bis en EBA ter) doorloopt de volgende
stappen:
•
•
•
•
•

De ontvangen aangifte wordt geanalyseerd door een medewerker van het contactpunt.
Het bedrag van de heffing wordt berekend op basis van de aangegeven inkomsten.
Er wordt voor dat bedrag een uitnodiging tot betalen verstuurd naar de belastingplichtige.
De belastingplichtige voert de betaling uit, die geïdentificeerd wordt door het ontvangstkantoor.
Het college van de DVB sluit het dossier af door de belastingplichtige een attest toe te
zenden.

De volgende tabel toont hoeveel dossiers er zijn ingediend en welke resultaten daaruit zijn
voortgekomen in het kader van EBA bis. Met geregulariseerde dossiers worden dossiers bedoeld waarvoor een attest werd afgeleverd. De heffingen die in de tabel vermeld zijn, stemmen niet exact overeen met de door de Schatkist geïnde heffingen, want er verstrijkt enige
tijd tussen het moment van de inning en het moment waarop het attest wordt afgeleverd.
Tabel 9 – D
 ossiers die werden ingediend en geregulariseerd in het kader van EBA bis
Jaar

Ingediende
dossiers

Geregulariseerde
dossiers

Geregulariseerde
bedragen

Heffingen op de
geregulariseerde
bedragen

2006

1.630

594

124.396.723

24.480.202

2007

416

1.179

218.856.234

53.502.424

2008

484

465

137.798.846

36.133.534

2009

787

498

100.801.305

31.048.727

2010

2.419

1.976

519.002.288

155.661.354

2011

1.573

1.942

548.362.748

156.050.246

2012

2.353

1.299

280.216.938

83.050.057

16.600

4.967

1.456.064.682

450.998.524

-

11.424

1.647.191.762

506.726.831

26.262

24.344

5.032.691.526

1.497.651.898

2013
(14 juli,
afsluitingsdatum)
2014
(toestand op
31 augustus)
Totaal

Bron: Rekenhof, op basis van de cijfers van de Dienst Voorafgaande Beslissingen
De 16.600 aangiften die in 2013 werden ingediend (d.i. 63 % van alle aangiften die sinds
2006 zijn ingediend in het kader van EBA bis) waren goed voor in totaal 2.960 miljoen euro
aan aangegeven inkomsten. Meer dan de helft van de aanvragen (9.500) werden in de eerste
helft van juli 2013 ingediend, net vóór EBA bis zou worden afgesloten.
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Op 1 september 2014 moesten nog 1.699 dossiers voor in totaal 312 miljoen euro afgehandeld
worden33.
Het contactpunt ontving 6.262 aangiften in het kader van EBA ter. De volgende tabel vermeldt de aangegeven bedragen in de diverse inkomstencategorieën. Aangezien de mogelijkheid bestond een symbolisch bedrag aan te geven (tussen 0 en 100 euro) en de aangifte
naderhand te vervolledigen met de effectief ontdoken bedragen (op 1 september 2014 waren
er 473 dergelijke dossiers), zullen de bedragen die in het kader van EBA ter werden aangegeven, uiteindelijk hoger zijn dan de bedragen die de tabel vermeldt.
Tabel 10 – Bedragen die werden aangegeven in het kader van EBA ter (en het aandeel ervan in het
totaal voor EBA ter)
Te regulariseren inkomsten

Aangegeven bedragen
(en aandeel in totaal EBA ter)

Verjaarde kapitalen
Gewone fraude

1.330.717.398
(56,21 %)
923.899.822
(39,03 %)

Beroepsinkomsten

29.440.340
(1,24 %)

Btw

17.373.668
(0,73 %)

Andere (o.a. successierechten)
Ernstige fraude
Beroepsinkomsten
Btw
Andere (o.a. successierechten)
Sociale fraude
Totaal

877.085.814
(37,05 %)
109.474.207
(4,62 %)
35.209.053
(1,49 %)
1.874.154
(0,08 %)
72.390.999
(3,06 %)
3.323.733
(0,14 %)
2.367.415.159

Bron: Rekenhof, op basis van de cijfers van de Dienst Voorafgaande Beslissingen
De aangegeven bedragen inzake ernstige fraude vertegenwoordigen minder dan 5 % van
het totaal. Het Rekenhof benadrukt dat de aangever zelf bepaalt hoe hij de begane fiscale
inbreuken bestempelt: gewone fraude of ernstige fraude.
Op 31 augustus 2014 had het contactpunt 450 dossiers aangaande EBA ter helemaal afgehandeld (d.w.z. inclusief de verzending van het attest door het college van de DVB). De dossiers

33 Dat is 26.262 (aangiften) – 24.344 (afgehandelde dossiers) – 219 (onontvankelijke dossiers). Van die 1.699 dossiers
moesten er op 1 september 2014 nog 929 behandeld worden, wat overeenstemt met 3,5 % van alle dossiers die
werden ontvangen in het kader van de eerste fase van de permanente regularisatie. Bovendien was voor 770 behandelde dossiers een uitnodiging tot betalen verstuurd, maar nog geen attest afgeleverd.
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in kwestie zijn goed voor een totaalbedrag van 450 miljoen euro aan aangegeven inkomsten
(d.i. de belastbare grondslag) en voor een totaalbedrag van 166.811.158 euro aan heffingen.
De dossiers variëren sterk qua belangrijkheid. Zo waren er in januari 2014 twee dossiers
voor in totaal nagenoeg 300 miljoen euro aan aangegeven inkomsten en 114.080.888 euro
aan heffingen (d.i. 68 % van de totale heffingen).
Bij die 450 dossiers komen nog 333 partieel afgehandelde dossiers (d.w.z. dossiers waarvoor
de heffing werd berekend en waarbij de uitnodiging tot betalen werd verstuurd maar waarvoor geen attest werd afgeleverd, ofwel omdat er nog geen betaling is geweest, ofwel omdat
het attest nog niet werd toegekend). Er waren ook zeventien onontvankelijke dossiers. Op
1 september 2014 moesten dus nog 5.462 dossiers van EBA ter worden behandeld, wat neerkomt op 87 % van de ingediende aangiften.
Om de vele dossiers te verwerken die in 2013 werden ingediend in het kader van EBA bis
en EBA ter, werden nieuw in dienst genomen stagiairs van de FOD Financiën tijdelijk bij
het contactpunt ingedeeld. In december 2013 waren dat er 95, maar eind maart 2014 was
geen enkele stagiair meer bezig met het afhandelen van die dossiers. Van april tot augustus
2014 telde het contactpunt ongeveer 25 vaste medewerkers. Pas in september 2014 werden
voor die taak acht nieuwe medewerkers bij het contactpunt ingezet. Dat er op 1 september 2014 nog zoveel dossiers lagen te wachten, is voornamelijk toe te schrijven aan het
personeelstekort.
Vanaf 1 januari 2015 zal het Vlaams Gewest instaan voor de inning van bepaalde belastingen
waarop de regularisatie van toepassing kan zijn (in het bijzonder de successierechten)34 en
dus heeft het contactpunt voorrang gegeven aan aangiften in het Nederlands met een aangegeven bedrag van meer dan een miljoen euro.
In verband met de bevoegdheidsoverdracht stelde de voorzitter van de Waarnemingspost Gewestelijke Fiscaliteit op 15 mei 2014 in een nota aan de voorzitster van de Dienst
Voorafgaande Beslissingen dat alle ingediende regularisatieaanvragen uiterlijk op 1 januari 2015 afgehandeld moeten zijn. Het risico bestaat immers dat belastingplichtigen die
schade hebben geleden door het uitblijven van een beslissing door de bevoegde autoriteit
de burgerlijke aansprakelijkheid van de Staat inroepen.
Begrotingsresultaten van EBA bis en EBA ter in 2013
In 2013 werd in totaal 573.785.681 euro aan heffingen geïnd in het kader van de permanente
regularisatie. Dat bedrag ligt hoger dan de totale heffingen voor 2013 zoals die vermeld zijn
in tabel 12 (450.998.524 euro) omdat er – zoals gezegd – tijd verstrijkt tussen het moment
waarop de heffing wordt geïnd en het moment waarop het college van de DVB het attest
uitreikt. De kasinkomsten van 2013 zijn voor een deel afkomstig van EBA ter, ook al werd er
tijdens het jaar geen enkel attest afgeleverd.

34 De Vlaamse minister van Financiën informeerde de federale Staat in een brief van 14 oktober 2011 over de intentie
van het Vlaams Gewest om bepaalde gewestbelastingen (beoogd in artikel 3, 1e lid, 4°, 6° en 8°) over te nemen
vanaf 1 januari 2015. Die intentie werd bevestigd in artikel 10 van het Vlaams decreet van 9 november 2012 houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting.
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De volgende tabel toont hoe het totaalbedrag aan heffingen die in 2013 werden geïnd, is
uitgesplitst over de diverse betrokken belastingen:
Tabel 11 – Resultaten van EBA bis en EBA ter voor 2013
Belastingen

Ontvangsten

Rijksmiddelenontvangsten

364.139.062

Personenbelasting

363.081.856

Vennootschapsbelasting

612.665

Btw

444.542

Successierechten

195.452.357

Vlaanderen

78.670.046

Wallonië

68.763.330

Brussel

48.018.981

Lokale belastingen (gemeenten en agglomeratie)

14.194.262

Totaal

573.785.681

Bron: Rekenhof, op basis van cijfers van de FOD Financiën
De initiële begroting 2013 voorzag in een bijkomende ontvangst van 488 miljoen euro voor
de fiscale regularisatie. Die budgettaire raming leunt nauw aan bij de vastgestelde realisaties in 2013. Ze ligt 1,13 miljoen lager dan de gerealiseerde ontvangsten35.
Totaalresultaten van de twee fases van de permanente regularisatie
De volgende tabel toont de resultaten van de twee fases van de permanente regularisatie,
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de geregulariseerde bedragen (waarvoor
dus een attest werd afgeleverd) en de door de Schatkist geïnde heffingen.
Tabel 12 – R
 esultaten van de permanente regularisatie van 2006 tot 2013
Jaar

Op de aangegeven bedragen geïnde heffingen
Met attest

Totaal geïnd bedrag voor het jaar

2006

24.480.202

25.173.039

2007

53.502.424

53.350.649

2008

36.133.534

35.491.571

2009

31.048.727

46.152.051

2010

155.661.354

144.352.918

2011

156.050.246

155.733.005

2012

83.050.057

84.655.935

2013

450.998.524

573.785.681

31 augustus 2014

673.537.989

625.665.184

1.664.463.056

1.744.360.033

Totaal

Bron: Rekenhof, op basis van cijfers van de Dienst Voorafgaande Beslissingen en van de FOD Financiën

35 Dat is 573.785.681 (vastgestelde ontvangsten in 2013) – 488.000.000 (geraamde bijkomende ontvangsten) –
84.655.035 (vastgestelde ontvangsten in 2012) = 1.129.746.
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2.1.4

Door de federale Staat geïnde niet-fiscale ontvangsten

Tabel 13 – Evolutie van de niet-fiscale ontvangsten, zonder de technische verrichtingen in verband
met de rijksschuld (verwezenlijkingen, in miljoen euro)
2011
Niet-fiscale ontvangsten

6.847,1

2012
11.463,3

2013
11.737,7

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de administratie
In 2013 inde de Staat in totaal 11.737,7 miljoen euro aan niet-fiscale ontvangsten uit vastgestelde rechten, na neutralisatie van de aankoop- en afschrijvingsverrichtingen van de
rijksschuld36. De ramingen in de aangepaste rijksmiddelenbegroting van de Staat bedroegen 7.149,3 miljoen euro. Het verschil is voornamelijk te verklaren door de beslissing van
de Belgische regering om haar participatie in het kapitaal van de bank BNP Paribas Fortis
te verkopen (3.250 miljoen euro), de portefeuille van de restbank Royal Park Investments
te verkopen (718,2 miljoen euro en de vordering betreffende het Berlaymontgebouw over te
dragen (635,6 miljoen euro)).
Van de niet-fiscale ontvangsten die in de rijksmiddelenbegroting zijn opgenomen, hebben
sommige geen invloed op het vorderingensaldo van de Staat. Dat is hoofdzakelijk het geval voor terugbetalingen van leningen die de Staat in het verleden toekende, de verkoop
van financiële activa, inkomensoverdrachten tussen overheidsadministraties van entiteit
I (Staat en sociale zekerheid) en bij positieve wisselwinsten. Na neutralisatie van die diverse stromen, bedragen de niet-fiscale ontvangsten die het vorderingensaldo beïnvloeden
6.514,7 miljoen euro. Dat cijfer leunt nauw aan bij de raming die werd gemaakt toen de
rijksmiddelenbegroting werd ingediend (6.600,8 miljoen euro).
Uit het onderzoek van de belangrijkste niet-fiscale ontvangsten blijkt dat de bedragen die
de Staat heeft geïnd, meestal nauw aanleunen bij de ramingen in de rijksmiddelenbegroting.
Die vaststelling geldt in dalende volgorde van belangrijkheid voor:
•
•
•
•
•
•
•

het dividend gestort door de Nationale Bank van België: 1.066,3 miljoen euro (realisatiepercentage van 100 %);
de bijdrage van de banken tot het beschermingsfonds voor deposito’s: 609,4 miljoen
euro (100,4 %);
de premies die bepaalde bankinstellingen storten vanwege de staatswaarborg: 580,8 miljoen euro (108 %);
de bijdrage van de energiesector: 481,1 miljoen euro (101,3 %);
het dividend gestort door Belgacom: 388,2 miljoen euro (98,4 %);
de opbrengst van de verkoop van UMTS-licenties: 350,8 miljoen euro (98,5 %);
de intresten op leningen die werden toegekend in het kader van de financiële crisis:
273,9 miljoen euro (98,3 %);

36 Waarvan 11.672,8 miljoen euro werd opgenomen in de rijksmiddelenbegroting van de Staat en 64,9 miljoen euro
geïnd werd voor rekening van andere overheidsadministraties.
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•
•
•
•

de ontvangsten gestort door de Nationale Loterij: 247 miljoen euro (98,9 %);
de ontvangsten uit geschillen: 126,5 miljoen euro (100,4 %);
de intresten van de Deposito- en Consignatiekas: 90,6 miljoen euro (94,4 %);
de ontvangsten van de Domeinen: 87 miljoen euro (95,2 %).

Sommige ontvangsten wijken echter sterk af van de ramingen in de rijksmiddelenbegroting.
•

•

•

•

•

De dividenden van de financiële instellingen waren op 255,6 miljoen euro geraamd en
hebben uiteindelijk 536,6 miljoen euro opgebracht aan de Schatkist. Die stijging valt
vooral te verklaren doordat bij de opmaak van de begroting 2013 niet geanticipeerd
kon worden op de beslissing om de participaties van de Staat in het kapitaal van Royal
Park Investments te verkopen, waardoor een deel van de reserves van die vennootschap
(286,4 miljoen euro) naar de Schatkist vloeiden.
De ontvangsten die de Staat haalt uit de terugbetaling van voorschotten op alimentatievorderingen (9,6 miljoen euro) wijken sterk af van de bedragen in de rijksmiddelenbegroting (134,7 miljoen euro). Dat verschil is toe te schrijven aan twee factoren. In de
eerste plaats was het uitstaande bedrag aan vastgestelde rechten sinds de oprichting
van de Dienst voor Alimentatievorderingen verkeerdelijk als ontvangst opgenomen in
de rijksmiddelenbegroting 2013, terwijl alleen de vastgestelde rechten ten gunste van de
Staat die tijdens het jaar 2013 ontstaan mochten worden geboekt, zoals de begrotingswetgeving bepaalt. Die vertegenwoordigen nagenoeg 22,9 miljoen euro. Bovendien blijft
er net als de voorgaande jaren een verschil bestaan tussen het niveau van die nieuwe
vastgestelde rechten en de ontvangsten die effectief werden geïnd, door de moeilijkheden waarop de dienst vaak stuit bij het invorderen van dergelijke rechten.
De bijdragen van de financiële instellingen in het Resolutiefonds, dat werd opgericht
door de wet van 28 december 2011, waren initieel geraamd op 245,1 miljoen euro maar
beliepen uiteindelijk slechts 166,9 miljoen euro. Dat verschil is zowel te verklaren doordat de vooropgestelde groei van de belastbare grondslag zich niet doorzette (effectieve
daling met 26 % in vergelijking met 2012, in plaats van de geraamde stijging met 5 %), als
door het scherpstellen van een nieuwe methode om de aanslag te berekenen, overeenkomstig artikel 132 van de wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen
en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling.
De ontvangsten die de Staat haalt uit de veiling van CO2-uitstootrechten waren in de
rijksmiddelenbegroting 2013 op 54,5 miljoen euro geraamd. Gezien de bijzonder ongunstige evolutie van de marktprijzen, hebben die rechten uiteindelijk slechts 28,7 miljoen
euro opgeleverd. Bovendien wijzigde Eurostat de regels voor het boeken van dat soort
ontvangsten. Daardoor werd de opbrengst van die verkoop niet op de staatsbegroting
2013 aangerekend en zal ze slechts ten gunste van de Staat geboekt worden in 2014.
In uitvoering van een beslissing van de Europese Commissie werd in de rijksmiddelenbegroting 2013 een geraamde ontvangst van 122,9 miljoen euro opgenomen uit de
terugbetaling van onterecht door bpost geïnde sommen. Uiteindelijke inde de federale
Staat 34,2 miljoen euro. Dat verschil is ontstaan door financiële compensaties tussen de
bedragen die aan de Staat verschuldigd waren en die de Staat moest innen, op grond van
het vijfde beheerscontract tussen de Staat en bpost.
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2.2
Ontvangsten van de rijksmiddelenbegroting van de federale Staat
De rijksmiddelenbegroting omvat de eigen middelen van de Staat, nadat een deel van de
ontvangsten aan andere begunstigden is overgedragen, voornamelijk door middel van toewijzingsfondsen. De twee volgende tabellen geven een globaal overzicht van de ramingen
en de verwezenlijkingen voor die ontvangsten in 2013, en de evolutie ervan tussen 2011 en
2013.
Tabel 14 – Rijksmiddelenontvangsten (in miljoen euro)
Benaming

Aangepaste begroting

Realisaties

Verschil

Lopende ontvangsten
Fiscale

42.346,8

42.829,0

482,2

5.779,9

5.935,2

155,3

48.126,7

48.764,2

637,5

1.795,0

5.737,6

3.942,6

488,0

0,0

-488,0

1.307,0

5.737,6

4.430,6

Totaal van de lopende
ontvangsten en de
kapitaalontvangsten

49.921,7

54.501,8

4.580,1

Leningopbrengsten

52.664,0

57.186,3

4.522,3

102.585,7

111.688,1

9.102,4

Niet-fiscale
Totaal van de lopende
ontvangsten
Kapitaalontvangsten
Fiscale
Niet-fiscale

Totaal van de
rijksmiddelenontvangsten
Bron: rekening van uitvoering van de Staat

Tabel 15 – E
 volutie van de rijksmiddelenontvangsten (in miljoen euro)
Benaming

2011

2012

2013

Lopende ontvangsten
Fiscale

34.296,6

40.815,4

42.829,0

6.142,6

6.352,4

5.935,2

40.439,2

47.167,8

48.764,2

595,3

5.067,3

5.737,6

Totaal van de lopende
ontvangsten en van de
kapitaalontvangsten

41.034,5

52.235,1

54.501,8

Leningopbrengsten

50.458,5

61.455,7

57.186,3

Totaal van de
rijksmiddelenontvangsten

91.493,0

113.690,8

111.688,1

Niet-fiscale
Totaal van de lopende
ontvangsten
Kapitaalontvangsten

Bron: rekening van uitvoering van de begroting van de Staat

Rekening van uitvoering van de begroting / 55

3

Uitgaven en uitvoering van de begrotingsmaatregelen

3.1
Algemene evolutie
De tabellen hieronder geven een overzicht van de evolutie van de uitgaven op de begrotingskredieten, respectievelijk volgens een functionele en een economische benadering. Ze
bieden ook een overzicht van het “encours” (het uitstaande bedrag) van de vastleggingen
dat is overgedragen naar 2014.
3.1.1
Evolutie van de primaire uitgaven
De totale som van de begrotingsuitgaven bedroeg 107.057,7 miljoen euro in 2013.
Het bedrag van de primaire uitgaven wordt verkregen door de totale uitgaven te verminderen met de uitgaven aangerekend op de sectie 51 – Rijksschuld die verband houden met
de aflossingen en de intrestlasten van de Rijksschuld. De primaire uitgaven bedragen aldus
60.596,7 miljoen euro en dalen met 1,4 % ten opzichte van het vorige jaar 37. De toename van
de uitgaven bij de FOD Sociale Zekerheid38 en bij de Pensioenen wordt gecompenseerd door
de vermindering van de uitgaven bij de FOD Financiën (meer bepaald de uitgaven die in de
vorige jaren in het kader van de financiële crisis werden gedaan).
3.1.2
Evolutie van de uitgaven volgens de functionele benadering
De functionele benadering deelt de uitgaven in op basis van de opdracht van de verschillende diensten. Deze benadering komt tot uiting in de secties van de algemene uitgavenbegroting waar een onderscheid wordt gemaakt tussen de gezagscel, de sociale cel en de
economische cel.
Tabel 16 – E
 volutie van de uitgaven ten laste van de vereffeningskredieten volgens de functionele
benadering (in miljoen euro)
Secties
Gezagscel

Vereffend
2011

Vereffend
2012

Vereffend
2013

16.146,2

16.227,0

13.739,4

01. Dotaties

493,3

498,2

508,1

02. Kanselarij van de Eerste Minister

104,3

102,6

103,7

03. Budget en Beheerscontrole

29,5

27,2

26,4

04. Personeel en Organisatie

54,6

52,1

48,8

05. Informatie- en Communicatietechnologie

29,6

27,5

29,9

1.817,7

1.952,8

1.872,5

623,1

785,4

813,8

12. Justitie
13. Binnenlandse Zaken

37 Om een correcte vergelijking te kunnen maken met de begrotingsjaren vóór 2011, moet bij het lezen van de tabellen rekening worden gehouden met de verschuiving van aflossingskredieten van de Rijksschuld naar de categorie
deelnemingen en kredietverleningen. (cf. 169 e Boek van het Rekenhof, Volume I, p. 76-77).
38 De stijging van de uitgaven bij de FOD Sociale Zekerheid is onder meer te verklaren doordat de evenwichtsdotatie
van de sociale zekerheid aan de RSZ-Globaal Beheer is toegenomen met 1.297,3 miljoen euro. Volgens de verantwoordingsnota bij de algemene uitgavenbegroting 2013 stijgt die nieuwe dotatie in belangrijke mate in de periode
2011-2013 en blijft ze nadien gelijk (cf. Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 – 24. FOD Sociale Zekerheid, DOC 53 2523/016, p. 72-73). De evenwichtsdotatie 2013 werd in de initiële
begroting 2013 geraamd op 4.875,4 miljoen euro, maar bij de eerste aanpassing werd ze verhoogd tot 5.338,7 miljoen euro. De evenwichtsdotatie bedroeg in 2012, 4.041,3 miljoen euro.
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Secties

Vereffend
2011

Vereffend
2012

Vereffend
2013

14. Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

1.866,8

1.480,3

1.600,2

16. Defensie

2.760,1

2.802,8

2.649,2

17. Federale Politie en Geïntegreerde Werking

1.685,0

1.841,2

1.774,7

18. Financiën

5.948,0

5.895,1

3.571,9

734,2

761,9

740,2

22.190,8

25.937,6

27.915,7

8.585,8

9.053,3

9.608,1

594,5

592,0

587,8

11.244,4

14.453,1

15.923,7

25. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu

298,2

298,7

291,3

44. Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding
en Sociale Economie

1.467,8

1.540,4

1.504,7

Economische cel

4.460,3

4.379,5

4.428,4

357,1

322,3

336,0

3.529,7

3.409,4

3.520,3

573,6

647,8

572,1

Andere

16.714,6

14.895,7

14.513,3

51. Rijksschuld, excl. aflossingen en intrestlasten

13.854,2

11.867,2

10.989,2

2.860,4

3.028,5

3.524,1

Totale primaire uitgaven

59.512,0

61.439,8

60.596,7

Technische correctie i.v.m. de aankoop van effecten
(verschoven aflossingskredieten)

-11.608,7

-10.969,6

-10.284,3

Primaire uitgaven op gecorrigeerde
vergelijkingsbasis

47.903,3

50.470,2

50.312,4

Intrestlasten van de Rijksschuld

12.082,2

12.857,5

12.195,4

Aflossingen van de Rijksschuld

30.726,9

34.031,2

34.265,5

102.321,0

108.328,6

107.057,7

19. Regie der Gebouwen
Sociale cel
21. Pensioenen
23. Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
24. Sociale Zekerheid

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

52. Europese Unie

Totale uitgaven
Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof

3.1.3
Evolutie van het encours
Het uitstaande bedrag van verbintenissen die na 2013 nog kunnen worden vereffend,
bedraagt op 31 december 2013 6.421,1 miljoen euro. Het daalde tijdens het jaar 2013 met
148,3 miljoen euro.
Een belangrijk deel van het encours, met name 1.847,7 miljoen euro, wordt nog steeds verklaard door de deelneming in het IMF die in 2012 werd vastgelegd bij de FOD Financiën,
maar die nog niet werd vereffend39.Het encours van de overige departementen wordt vooral

39 Veertiende algemene herziening van de quota van het IMF, goedgekeurd bij wet van 16 januari 2012 (cf. Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 – 18. FOD Financiën, DOC 53 2523/012,
p. 34-35).
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beïnvloed door een aantal meerjarige overeenkomsten die zijn aangegaan voor (her)investeringsprogramma’s voor materieel en infrastructuur of door langlopende financiële verbintenissen.
Tabel 17 – Evolutie van de nog te vereffenen vastleggingen (in miljoen euro)
Secties

Encours
1 januari
2013

01. Dotaties

VastAnnulaties
Vereffend
leggingen
en nietin 2013
2013
overdrachten

Encours
1 januari
2014

0,0

508,4

508,1

0,0

0,3

26,0

100,2

103,7

0,2

22,2

7,1

24,7

26,4

0,4

5,0

04. Personeel en Organisatie

21,4

48,9

48,8

1,5

20,0

05. Informatie- en
Communicatietechnologie

31,7

24,4

29,9

1,2

24,9

12. Justitie

130,0

1.867,7

1.872,5

4,7

120,4

13. Binnenlandse Zaken

165,2

788,1

813,8

6,9

132,5

14. Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

861,0

1.678,1

1.600,2

32,7

906,4

1.627,3

2.617,4

2.649,2

8,4

1.587,1

41,2

1.786,9

1.774,7

14,7

38,6

2.045,6

3.611,7

3.571,9

6,1

2.079,3

19. Regie der Gebouwen

0,0

740,2

740,2

0,0

0,0

21. Pensioenen

0,0

9.608,1

9.608,1

0,0

0,0

23. Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg

11,8

590,1

587,8

4,4

9,7

24. Sociale Zekerheid

12,0

15.917,5

15.923,7

0,4

5,4

25. Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en
Leefmilieu

44,1

290,2

291,3

11,8

31,1

32. Economie, KMO,
Middenstand en Energie

663,8

334,5

336,0

0,3

662,0

33. Mobiliteit en Vervoer

325,6

3.491,5

3.520,3

8,5

288,3

44. Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding en
Sociale Economie

219,5

1.504,8

1.504,7

12,4

207,2

46. Wetenschapsbeleid

336,1

518,9

572,1

2,1

280,7

51. Rijksschuld

0,0

57.450,2

57.450,2

0,0

0,0

52. Europese Unie

0,0

3.524,1

3.524,1

0,0

0,0

6.569,4

107.026,4

107.057,7

117,0

6.421,1

02. Kanselarij van de Eerste
Minister
03. Budget en Beheerscontrole

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

Totaal

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof
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3.1.4
Evolutie van de uitgaven volgens de economische benadering
De begrotingsuitgaven kunnen op basis van de economische classificatie ervan worden uitgesplitst als volgt:
Tabel 18 – Evolutie van de uitgaven ten laste van de vereffeningskredieten volgens de economische
benadering (in miljoen euro)
Economische classificatie
Lopende uitgaven voor goederen en diensten

Vereffend
2011

Vereffend
2012

Vereffend
2013

8.571,2

8.646,6

8.235,2

6.421,6

6.714,6

6.387,6

12.138,0

12.961,9

12.248,9

12.082,2

12.857,5

12.195,4

55,8

104,4

53,5

Overdrachten van inkomsten naar andere sectoren van de economie

8.304,4

8.385,7

9.181,7

Overdrachten van inkomsten binnen de sector
overheidsbesturen

22.043,0

25.965,8

27.909,1

2.415,3

2.179,1

2.337,5

131,0

293,4

296,5

Toekenning van kredieten en deelnemingen

17.991,3

15.865,0

12.583,4

Aflossingen van de Rijksschuld

30.726,9

34.031,2

34.265,5

102.321,0

108.328,6

107.057,7

waarvan personeelsuitgaven
Intrestlasten
waarvan:
— intrestlasten van de Rijksschuld
— intrestlasten begrepen in de uitgaven van
de FOD’s

Kapitaaloverdrachten
Investeringen

Totaal
Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof

De lopende uitgaven voor goederen en diensten bestaan voor ongeveer drie vierde uit wedden en sociale lasten. Defensie, Justitie, Financiën en de Federale Politie zijn zoals gewoonlijk de departementen met de hoogste personeelsuitgaven.
De intrestlasten binnen de uitgaven van de FOD’s situeren zich bijna uitsluitend bij de FOD
Financiën40.
De overdrachten van inkomsten naar de andere sectoren van de economie kunnen als volgt
worden onderverdeeld: subsidies aan de bedrijven (1.830,7 miljoen euro), subsidies aan
particulieren (2.699,0 miljoen euro) en overdrachten aan het buitenland (4.652,0 miljoen
euro)41.

40 In het bijzonder betreft het de renten op borgtochten en op consignaties (DCK) en de intresten van leningen op
lange termijn die vanaf 2011 zijn verschoven van de sectie 51 – Rijksschuld naar de sectie 18 – Financiën.
41 De belangrijkste uitgaven bij de bedrijven zijn de subsidies aan de NMBS-groep en aan bpost; bij de particulieren
gaat het om de betaling van de uitkeringen aan personen met een handicap en het gewaarborgd inkomen van
bejaarden, bij de overdrachten aan het buitenland betreft het de financiering van de EU en de internationale samenwerking.
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Bij de overdrachten van inkomsten binnen de sector van de overheidsbesturen42 werd een
bedrag van 11.362,0 miljoen euro vereffend aan instellingen of agentschappen die deel uitmaken van de federale overheid stricto sensu, 13.316,2 miljoen euro aan de sector sociale
zekerheid, 2.116,1 miljoen euro aan de lokale overheden en een totaalbedrag van 1.114,8 miljoen euro aan het gesubsidieerd onderwijs en de deelstaten43.
De overdrachten in kapitaal bedroegen 2.337,5 miljoen euro44, de investeringen 296,5 miljoen euro en de kredietverleningen en deelnemingen 12.583,4 miljoen euro. Als geen rekening wordt gehouden met de sinds 2011 verschoven uitgaven van de aflossing van de Rijksschuld voor de aankoop van effecten, bedragen de kredietverleningen en deelnemingen
2.299,1 miljoen euro.
3.2

Begrotingsmaatregelen 2013

3.2.1
Realisatie van de begrotingsmaatregelen
De belangrijkste besparingen in de uitgaven hebben betrekking op de sociale zekerheid
(902,6 miljoen euro) en de primaire uitgaven (857,4 miljoen euro). Die cijfers houden geen rekening met de besparingsmaatregelen die beslist werden tijdens de begrotingsconclaven van
2012, maar die nog een impact hebben op het begrotingsjaar 2013. Door gebrek aan gegevens
was het onmogelijk de impact van die maatregelen op het begrotingsjaar 2013 te berekenen.
Primaire uitgaven
Tabel 19 – Belangrijkste besparingen inzake de primaire uitgaven (in miljoen euro)
Maatregel

Bedrag

Verhouding

Algemene verminderingen van de werkings-, toelage- en
investeringskredieten, inclusief onderbenutting en de
administratieve blokkering van kredieten

220,2

25,7 %

Ontwikkelingssamenwerking en preventieve diplomatie

186,3

21,7 %

Defensie

125,0

14,6 %

Maatschappelijke integratie

120,9

14,1 %

NMBS-groep

80,0

9,3 %

bpost

30,3

3,5 %

Beter interdepartementaal beheer

24,1

2,8 %

Anderen

70,6

8,2 %

857,4

100,0 %

Totaal
Bron: Rekenhof

42 Inclusief de dotaties.
43 De belangrijkste ontvangers binnen de federale overheid zijn de PDOS, de Regie der Gebouwen en de wetgevende
vergaderingen en overige instellingen van sectie 01 – Dotaties. De overdrachten naar de sociale zekerheid zijn
voornamelijk bestemd voor de socialezekerheidsstelsels van werknemers en zelfstandigen, en voor de overzeese
sociale zekerheid. De lokale overheden ontvingen vooral tussenkomsten voor de financiering van de lokale politie en voor de uitgaven van de OCMW’s, de stad Brussel voor de compensatie van de inherente lasten van het
hoofdstedelijk statuut. De overdrachten aan de deelstaten omvatten onder andere de tegemoetkomingen aan de
gewesten voor wedertewerkstellingsprogramma’s, de dotaties aan de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de mobiliteitsdotatie en de compensaties voor de opcentiemen en de
“Dode Hand” aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
44 De belangrijkste kapitaaloverdrachten betreffen de investeringen in het spoorwegnet en de veiligheid ervan, de transfer naar het GEN-fonds en de dekking van de operationele kosten van de Belgische Technologische Coöperatie (BTC).
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Een vierde van de besparing in de primaire uitgaven (220,2 miljoen euro) werd gerealiseerd
door een vermindering van de personeelskredieten (17 miljoen euro), een vermindering van
de werkings- en investeringskredieten (134,3 miljoen euro) en de bijkomende onderbenutting van de kredieten (69,0 miljoen euro45). Deze besparingen werden verdeeld over alle federale en programmatorische overheidsdiensten. Meestal werden de toegekende kredieten
onmiddellijk bij de opmaak van de initiële of aangepaste begroting verminderd of werden
ze in de loop van het jaar administratief geblokkeerd. De hierboven vermelde besparingen
werden dus effectief gerealiseerd.
Een andere belangrijke maatregel (21,7 %) was de vermindering van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking (175,0 miljoen euro) en preventieve diplomatie en conflictpreventie (11,3 miljoen euro) bij de FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Ook
hier werden de opgelegde besparingen effectief gerealiseerd doordat de toegekende kredieten onmiddellijk werden verminderd46.
Bovenop de algemene besparingsmaatregelen werden de begrotingskredieten van Defensie bijkomend verminderd met 125 miljoen euro (14,6 %), waarvan 67,3 miljoen euro door
het uitstellen van de levering van twee NH90-transporthelikopters van 2013 naar 2014 en
57,7 miljoen euro via het enveloppeprincipe47.
Ook bij de POD Maatschappelijke Integratie werden de begrotingskredieten bijkomend
met 120,9 miljoen euro verminderd, voornamelijk via de dotatie aan Fedasil (14,0 miljoen
euro) en de OCMW’s (ongeveer 107 miljoen euro) 48.
De besparing bij de NMBS-groep (80 miljoen euro, zijnde 9,3 %) gebeurde deels door de dotatie te verminderen (50 miljoen euro) en deels via het Fonds voor Spoorweginfrastructuur
(30 miljoen euro). De besparingen opgelegd aan bpost (30,3 miljoen euro of 3,5 %) werden
gerealiseerd door de dotatie opgenomen in het vijfde beheerscontract te verminderen.
Een bijkomende maatregel was het beter beheer van de interdepartementale provisie bij de
FOD Budget en Beheerscontrole, dat 24,1 miljoen euro moest opleveren. Deze besparing
werd gerealiseerd door aanpassing van de volgende kredieten:

45 50 miljoen euro bij de initiële en negentien miljoen euro bij de aangepaste begroting 2013.
46 Deze besparing werd aan de FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking opgelegd bovenop zijn aandeel in de algemene vermindering van de kredieten. Voor een meer gedetailleerde bespreking wordt verwezen
naar punt 4 – Commentaar bij de secties van de algemene uitgavenbegroting: Sectie 14 - FOD Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
47 Het enveloppeprincipe houdt in dat Defensie binnen haar begrotingskredieten de besparing vrij mag kiezen. Voor
een meer gedetailleerde bespreking van de saneringsmaatregelen, zie punt 4 – Commentaar bij de secties van de
algemene uitgavenbegroting: Sectie 16 – Ministerie van Landsverdediging.
48 Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Voor een meer gedetailleerde bespreking van de saneringsmaatregelen wordt verwezen naar
punt 4 – Commentaar bij de secties van de algemene uitgavenbegroting – Sectie 44: POD Maatschappelijke integratie en armoedebestrijding.
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•
•
•

•

het niet toekennen van kredietverhogingen met een wettelijke basis of voor nieuwe initiatieven voor een bedrag van 100,0 miljoen euro49;
een vermindering van de Optifed-provisie50 met 4,8 miljoen euro;
een vermindering van de algemene provisie met 130,3 miljoen euro (waarvan 91,3 miljoen euro bij het initieel begrotingsconclaaf en 39 miljoen euro bij het tweede begrotingsconclaaf);
een verhoging met 150,0 miljoen euro en 61,0 miljoen euro, respectievelijk voor de vereffening van overgedragen uitgaven 2012 en de correctie financiering van de Brusselse
instellingen.

Daarnaast nam de regering nog kleinere besparingsmaatregelen in de primaire uitgaven
voor een totaal van 70,6 miljoen euro. De belangrijkste zijn:
•
•
•
•
•
•

een vermindering van de vereffeningskredieten van het Belirisfonds met 35,0 miljoen
euro (FOD Mobiliteit en Vervoer);
een vermindering van de subsidies aan de nv Astrid met 23,0 miljoen euro (FOD Binnenlandse Zaken);
een vermindering van de dotatie aan de instellingen van openbaar nut met 5,4 miljoen
euro en een opgelegde onderbenutting van hun kredieten met dertien miljoen euro;
de afschaffing van de begrafenisvergoeding in de openbare sector (6,5 miljoen euro –
PDOS);
een vermindering met twee miljoen euro van de dotaties aan de federale wetgevende
vergaderingen (en de daaraan verbonden instellingen) (Begrotingsectie 01 – Dotaties);
een vermindering van de kredieten voor de modernisering van de federale administraties met 1,0 miljoen euro.

Tijdens het begrotingsconclaaf van 26 april 2014 besliste de regering kredieten voor de
tweedelijnsbijstand (FOD Justitie) en het verspreid en gecombineerd vervoer (FOD Mobiliteit en Vervoer) met respectievelijk 7,5 miljoen euro en 8,3 miljoen euro te verhogen. Die
verhogingen werden afgetrokken van de hierboven vermelde besparingen.
Tot slot wijst het Rekenhof op de opgelegde onderbenutting van 819,0 miljoen euro en de
diverse rondzendbrieven over de budgettaire behoedzaamheid en administratieve blokkeringen van de kredieten.
Bij de opmaak van de initiële begroting 2013 besliste de regering de onderbenutting van
750 miljoen euro die in het monitoringsverslag was geraamd, te verhogen tot 800 miljoen
euro. Bij het begrotingsconclaaf van 12 juli 2013 besliste ze die onderbenutting nogmaals te
verhogen met 19,0 miljoen euro. Om die onderbenutting en sommige andere besparingsmaatregelen te realiseren, werden de door het parlement goedgekeurde vastleggings- en

49 Dit zijn de gevraagde kredieten voor uitgaven met een wettelijke basis (de zogenaamde kolommen C en C’) of voor
nieuwe initiatieven (kolom D) maar die alsnog konden worden uitgesteld.
50 Deze provisie dient om projecten te financieren die de dagelijkse werking van de organisatie willen verbeteren.
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vereffeningskredieten administratief geblokkeerd51. Deze administratieve blokkering werd
in de loop van het jaar regelmatig aangepast.
Hoewel deze administratieve blokkeringen (859,4 miljoen euro aan vastleggingskredieten
en 831,5 miljoen aan vereffeningskredieten) in de loop van januari 2014 werden opgeheven,
hebben ze ertoe bijgedragen dat de onderbenutting hoger lag dan geraamd. De onderbenutting van de primaire uitgaven (exclusief kredietverlening)52 bedraagt immers 1.553,1 miljoen
euro aan vastleggingszijde (of 3,13 % van de toegekende kredieten) en 1.317,2 miljoen euro
aan vereffeningszijde (of 2,67 % van de toegekende kredieten), wat beduidend hoger ligt
dan de opgelegde 819,0 miljoen euro.
Voorts zag de Ministerraad er vanaf september 2013 strikter op toe dat uitgaven wel degelijk
verplicht en onvermijdbaar waren, en werd de goedkeuringsprocedures van die uitgaven
daarom verstrengd53. Ook deze maatregel heeft bijgedragen tot de onderbenutting van de
kredieten, maar de budgettaire impact ervan is moeilijk te ramen.
Voor een meer gedetailleerde bespreking van de impact van de administratieve blokkeringen van de kredieten en de verstrengde begrotingsdiscipline en –voorzichtigheid, wordt
verwezen naar de commentaar bij de belangrijkste secties van de algemene uitgavenbegroting (zie punt 4).
Uitgaven sociale zekerheid
Tabel 20 – Overzicht saneringen inzake de sociale zekerheid (in miljoen euro)
Maatregel

Bedrag

Besparing sociale zekerheid

902,6

Gezondheidszorg

577,2

Werk

325,4

Ontvangsten sociale zekerheid
Sociale fraude
Totaal

91,6
147,0
1.141,2

Bron: Rekenhof

51 De omzendbrief van 26 maart 2013 betreffende begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2013. De administratieve blokkering houdt in dat slechts een gedeelte van de door het parlement goedgekeurde kredieten
wordt vrijgegeven. De omzendbrief legde een administratieve blokkering van 2 % van de personeelskredieten,
15 % van de werkingskredieten en 20 % van de investeringsuitgaven op.
52 De niet gebruikte vastleggings- en vereffeningskredieten voor primaire uitgaven, inclusief kredietverleningen,
bedragen respectievelijk 4.315,4 miljoen euro en 5.916,2 miljoen euro. De administratieve blokkeringen hebben echter geen impact op de kredietverleningen. Deze werden daarom in mindering gebracht (respectievelijk
2.762,4 miljoen euro en 4.599,0 miljoen euro) bij de berekening de onderbenutting van de primaire uitgaven.
53 Omzendbrief van 10 september 2013 ter aanvulling van de omzendbrief van 26 maart 2013 betreffende de begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2013.
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De uitvoering van de maatregelen in de sociale zekerheid wordt meer in detail besproken in
het Boek 2014 over de Sociale Zekerheid54.
3.2.2
Realisatie van het vorderingensaldo
De verschillen tussen de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de federale overheid worden hieronder besproken.
Tabel 21 – Vergelijking begroting en realisatie van het vorderingensaldo entiteit I in 2013 (in miljoen
euro)55
Omschrijving
Fiscale ontvangsten

Begroting

Realisatie

Verschil

42.834,8

42.829,0

-5,8

7.086,9

11.672,8

4.585,9

49.921,7

54.501,8

4.580,1

Gezagscel

16.437,9

13.739,4

-2.698,5

Sociale cel

28.059,6

27.915,7

-143,9

Economische cel

4.651,9

4.428,4

-223,5

Anderen

3.934,1

4.229,0

294,9

-800,0

0,0

800,0

Uitgaven (II)

52.283,5

50.312,5

-1.971,1

Rentelasten Federale overheid (III)

12.186,0

12.195,4

9,4

Begrotingssaldo (IV)=(I)-(II) – (III)

-14.547,8

-8.006,1

6.541,7

5.108,2

-1.564,7

-6.672,9

-9.439,6

-9.570,8

-131,2

0,0

-216,0

-216,0

-9.439,6

-9.786,8

-347,2

Niet-fiscale ontvangsten
Ontvangsten (I)

Onderbenutting
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Overgangscorrecties Federale overheid (V)
Vorderingensaldo Federale overheid (IV) – (V)
Sociale Zekerheid
Vorderingensaldo Entiteit I
Bron: Rekenhof

Om het begrote met het gerealiseerde vorderingensaldo te vergelijken werden de uitgaven,
zoals ze staan vermeld in de algemene toelichting bij het ontwerp van aangepaste begroting 2013, aangepast om beter aan te sluiten op de berekeningswijze van de INR. Concreet
worden de uitgaven vermeerderd met de BNI-bijdrage aan Europa (+3,27 miljard euro) en
de uitgaven voor kredietverleningen, deelnemingen en werkingsmiddelen die worden aangerekend op sectie 51 - Rijksschuld (+0,66 miljard euro)56. De rentelasten van de federale
overheid worden vermeerderd met de intrestlasten op het Zilverfonds (+0,79 miljard euro).
Daardoor bedraagt het begrote begrotingstekort in de tabel -14,5 miljard euro. Dat wordt

54 Rekenhof, Boek 2014 over de Sociale Zekerheid, hoofdstuk 2 – Analyse van de begrotingsmaatregelen, Brussel,
september 2014, p. 35-60. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
55 De gerealiseerde onderbenutting staat in deze tabel op 0 omdat ze vervat zit in de gerealiseerde uitgaven.
56 Bij het ontwerp van aangepaste begroting 2013 worden de BNI-bijdrage (3,27 miljard euro) en de werkingsmiddelen van de schuldbegroting (0,05 miljard euro) niet opgenomen in de primaire uitgaven, maar als overgangscorrectie (cf. algemene toelichting, tabel 20 op p. 39). Aangezien de uitgaven voor kredietverleningen, deelnemingen
van sectie 51 (codes 8) niet in de primaire uitgaven zijn opgenomen, moesten ze evenmin worden gecorrigeerd
voor de berekening van het begrote vorderingensaldo.
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met 5,1 miljard euro57 gecorrigeerd om tot het begrote vorderingensaldo van 9,44 miljard
euro58 te komen.
Het gerealiseerde begrotingssaldo van de federale overheid ligt 6,5 miljard hoger dan geraamd doordat de rijksmiddelen hoger uitvielen dan geraamd (+4.580,1 miljoen euro), maar
ook doordat de primaire uitgaven (op gecorrigeerde vergelijkingsbasis) lager uitvielen dan
geraamd (-1.971,1 miljoen euro).
De hogere rijksmiddelen komen op rekening van de niet-fiscale ontvangsten:
•
•
•

de niet begrote verkoop van het aandeel in BNP Paribas Fortis (3.250,0 miljoen euro);
de niet begrote verkoop van de volledige portefeuille van de restbank Royal Park Investment (RPI, 718,2 miljoen euro);
de niet begrote ontvangsten ingevolge de overdracht van de vordering betreffende het
Berlaymontgebouw59 aan enkele financiële instellingen (635,6 miljoen euro).

De lagere primaire uitgaven worden in hoofdzaak verklaard doordat een deel van de bijdrage van België aan het IMF niet werd betaald (1.847,7 miljoen euro) en de vereffeningskredieten sterk werden onderbenut dan geraamd (+517,2 miljoen euro)60. De bijdrage aan de
Europese Unie daarentegen is hoger dan werd begroot bij de eerste aangepaste begroting
(+249,2 miljoen euro)61.
De gerealiseerde rentelasten van de federale overheid wijken slechts licht af van de ramingen tijdens de eerste aangepaste begroting.
Ook om het vorderingensaldo te berekenen, moeten correcties worden toegepast. Zo worden de participaties en kredietverleningen niet meegerekend (zie punt V in bovenstaande
tabel). Het grote verschil tussen de geraamde en de uiteindelijke correctie (-1.543,0 miljoen
i.p.v. +5.108,2 miljoen euro) wordt grotendeels verklaard door:
Enerzijds de neutralisatie van:
•
•
•

de verkoop van het aandeel van BNP Paribas Fortisbank (3.250 miljoen euro);
de verkoop van de portefeuille van RPI (718,2 miljoen euro);
de hogervermelde overdracht van de vordering betreffende het Berlaymontgebouw
(635,2 miljoen euro);

57 In de algemene toelichting bij het ontwerp van aangepaste begroting 2013 wordt in tabel 20 op p. 39 een totale
overgangscorrectie van 0,39 miljard euro vermeld. Het verschil met de in tabel 21 opgenomen 5,1 miljard euro
wordt verklaard doordat dit bedrag niet langer wordt verminderd met de uitgaven die niet in de primaire uitgaven
werden opgenomen en wordt verhoogd met de neutralisatie van de kredietverleningen en deelnemingen op sectie
51 en de intrestlasten op het Zilverfonds.
58 Dit stemt overeen met het voor de federale overheid opgenomen vorderingensaldo in tabel 19 van de algemene
toelichting bij het ontwerp van aangepaste begroting 2013, p. 39.
59 Ingevolge een conventie ondertekend in 2002, betaalt de Europese Commissie gedurende 27 jaar de aankoopkosten van het Berlaymontgebouw terug aan de Belgische Staat.
60 De gerealiseerde onderbenutting voor de primaire uitgaven (op gecorrigeerde vergelijkingsbasis) bedraagt
1.317,2 miljoen euro, terwijl bij de eerste aangepaste begroting 2013 een onderbenutting van 800,0 miljoen werd
vooropgesteld.
61 Deze hogere dan begrote bijdrage werd gefinancierd met de tweede aangepaste begroting van december
2013 (Parl. St. Kamer, DOC 53 3268/001).
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En anderzijds het niet langer neutraliseren van de begrote maar niet gerealiseerde bijdrage
aan het IMF (1.847,7 miljoen euro).

4

Commentaar bij de secties van de algemene uitgavenbegroting

Dit punt onderzoekt de aanwending van de belangrijkste middelen die in de algemene uitgavenbegroting zijn ingeschreven. Bij elke sectie hoort een overzicht van de kredieten die
in 2013 werden toegekend en benut, met vermelding van de realisatiegraad over een periode
van drie jaar volgens de economische aard van de uitgaven (personeel, werking en investeringen, overdrachten).
De verschillende uitgavencategorieën worden algemeen becommentarieerd voor zover nodig. Voor sommige programma’s werd een bijzondere analyse uitgevoerd.
Overeenkomstig het ESR omvatten de personeelsuitgaven bepaalde uitgaven die strikt
genomen niet tot de categorie van de wedden en bezoldigingen behoren. Dit is het geval
voor de vakbondspremies (Kanselarij van de Eerste Minister), bepaalde sociale prestaties
(Sociale Zekerheid) en de middelen die aan de sociale diensten van diverse FOD’s werden
toegekend.
Sectie 02 – FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Tabel 22 – Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2013 (in miljoen euro)
Vastleggingen
Initiële begroting

Vereffeningen
108,4

108,5

-0,4

-0,4

0,1

0,1

Totale begroting

108,1

108,2

Benutte kredieten

100,1

103,7

Aangepaste begrotingen
Overdrachten

Bron: Rekenhof
De vereffeningskredieten voor 2013 werden voor 95,8 % benut (in 2012 was dat 94,6 %).
Dat globale percentage is echter niet representatief voor de realisatiegraad van de diverse
programma’s.
De kredieten bestemd voor dotaties aan biculturele instellingen (programma 02.31.2) zijn
weliswaar voor 99 % gerealiseerd, maar bij de kredieten bestemd voor externe communicatie (programma 02-31-1) is het percentage niet hoger dan 35 %. Uit voorzorg houdt de begrotingsplanning rekening met een reserve om zowel de behoeften en beslissingen van de
beleidscellen van de eerste minister en de federale regering te kunnen dekken, alsook onvoorziene omstandigheden (eedaflegging van een nieuwe vorst, crisiscommunicatie…)62. In
2013 waren een aantal grote communicatieacties gepland, die echter niet plaatsvonden bij
gebrek aan een beslissing (campagne om de burgers, de bedrijven, de instellingen en andere

62 Cf. de opdrachten die het koninklijk besluit van 15 mei 2001 aan de FOD Kanselarij toevertrouwt.
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doelgroepen te informeren over de dienstverlening van de federale overheid, nieuwe huisstijl voor de federale overheid en, tot slot, het unieke contactpunt voor de federale overheid).
Tabel 23 – Evolutie 2011-2013 van de uitgaven per categorie op basis van de ESR-codes (in miljoen
euro en in percentages)
Uitgavencategorieën

2011
Bedrag

2012
%

Bedrag

2013
%

Bedrag

%

Personeel

33,5

32,2 %

35,0

34,1 %

34,6

33,4 %

Werking en
investeringen

14,9

14,3 %

12,6

12,3 %

14,6

14,0 %

Overdrachten van
ontvangsten en
kapitaal

55,7

53,5 %

55,0

53,6 %

54,5

52,6 %

Andere

0,0

Totaal

104,1

0,0
100 %

0,0

102,6

100 %

103,7

100 %

Bron: Rekenhof
Overdrachten van ontvangsten en kapitaal
Deze overdrachten betreffen voornamelijk toelagen aan federale biculturele instellingen
zoals de Koninklijke Muntschouwburg, het Nationaal Orkest van België en het Paleis voor
Schone Kunsten. De Ministerraad van 30 november 2012 stemde ermee in de kredieten ten
gunste van die instellingen op te trekken63. De uitgaven konden echter moeilijk worden vereffend omdat een bedrag van 738.000 euro administratief geblokkeerd was en bij de eerste
begrotingsaanpassing werden de kredieten met 184.000 euro teruggeschroefd. Daardoor
liggen de uitgaven 2013 lichtjes lager dan die van 2012.
Sectie 04 – FOD Personeel en Organisatie (P&O)
Tabel 24 – Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2013 (in miljoen euro)
Vastleggingen

Vereffeningen

Initiële begroting

53,7

53,4

Aangepaste begrotingen

-0,6

-0,6

1,5

1,5

Totale begroting

54,6

54,3

Benutte kredieten

48,9

48,8

Overdrachten

Bron: Rekenhof
De vereffeningskredieten voor 2013 werden voor 89,9 % benut (in 2012 was dat 88,1 %). Het
onderzoek naar de verwezenlijking van alle activiteitenprogramma’s en diverse basisallocaties wijst echter op contrasten.

63 Stijging met 405.258 euro op begrotingsartikel 02.31.20.41.40.21 (toelage aan de Koninklijke Muntschouwburg),
stijging met 92.160 euro op begrotingsartikel 02.31.20.41.40.22 (toelage aan het Nationaal Orkest van België) en
een stijging met 152.582 euro op begrotingsartikel 02.31.20.41.40.25 (toelage aan de nv van publiek recht met
sociale doeleinden Paleis voor Schone Kunsten).
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Zo werden de kredieten bestemd voor permanente uitgaven voor de aankoop van nietduurzame goederen en diensten64 slechts voor 32 % gerealiseerd. Toch werd het initieel
toegekende krediet van 272.000 euro in de loop van het jaar opgetrokken tot 469.000 euro65
om een studie over het Fedocleanproject te kunnen financieren66. Die studie is er echter
niet gekomen.
Tabel 25 – Evolutie 2011-2013 van de uitgaven per categorie op basis van de ESR-codes (in miljoen
euro en in percentages)
Uitgavencategorieën

2011
Bedrag

2012
%

Bedrag

2013
%

Bedrag

%

Personeel

20,5

37,6 %

20,3

38,9 %

19,9

40,8 %

Werking en
investeringen

18,5

33,9 %

16,5

31,6 %

12,4

25,4 %

Overdrachten van
ontvangsten en
kapitaal

15,5

28,5 %

15,4

29,5 %

16,5

33,8 %

Totaal

54,5

100 %

52,2

100 %

48,8

100 %

Bron: Rekenhof
In vergelijking met 2012 zijn de totale vereffeningskredieten die de FOD P&O benutte nagenoeg 10 % teruggelopen, met merkelijke verschillen naargelang het soort van uitgave. De
daling met 3,4 miljoen euro in absolute cijfers is vooral toe te schrijven aan een overeenstemmende daling van de toegekende vereffeningskredieten.
Personeelsuitgaven
In absolute cijfers is er een daling ten opzichte van 2012 en toch is het aandeel van de
personeelsuitgaven in de globale begroting 2013 toegenomen omdat de werkings- en investeringsuitgaven afnamen. Die daling is het gevolg van het feit dat de kredieten voor het
project eHR integraal werden overgeheveld van de FOD P&O naar de FOD Informatie- en
Communicatietechnologie (Fedict), terwijl een klein deel van de medewerkers aan dat project (drie) gemuteerd werden. De expertise en kennis over het project eHR zit in essentie
nog altijd bij de FOD P&O.
Werkings- en investeringsuitgaven
De werkings- en investeringsuitgaven zijn goed voor een kwart van de globale uitgaven van
de FOD P&O, maar dalen in vergelijking met de voorgaande jaren. Die daling valt in hoofdzaak te verklaren door het feit dat Fedict het project eHR (programma 04-31-5) draagt sinds
201367 en door de onderbenutting van de kredieten voor de hervorming en modernisering
van de overheid68. Het project eHR wordt becommentarieerd in sectie 05 – SPF Fedict.

64 Begrotingsartikel 31.01.121101.
65 Koninklijke besluiten van 13 en 24 juni 2013 houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1.
66 Dat project wil het voltallige schoonmaakpersoneel van de federale overheid samenbrengen in een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie, en poetscontracten met privéfirma’s centraliseren met het oog op
een kostenbesparing en meer doeltreffendheid.
67 Beslissing van de Ministerraad van 30 november 2012.
68 Basisallocatie 04.31.10.12.11.52 – Hervorming en modernisering.
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Benutting van de kredieten voor de hervorming en modernisering van de overheid
Het terugschroeven van kredieten en de administratieve blokkeringen hebben over het algemeen een negatieve impact gehad op de evolutie van de meeste projecten om de federale
overheid te moderniseren. De vereiste investeringen konden niet op het juiste moment worden uitgevoerd.
Zo was er in de initiële begroting 2013 een bedrag van 6,18 miljoen euro ingeschreven voor
die modernisering, maar dat werd tot 5,8 miljoen euro teruggebracht ingevolge de eerste
begrotingsaanpassing, een overdracht en een herverdeling. De kredieten voor de modernisering werden ook verminderd door de Ministerraad van 12 juli 2013, en de administratieve
blokkeringen (1,437 miljoen euro) beletten of vertraagden het gebruik van die kredieten69.
De realisatiegraad van de basisallocatie voor de modernisering van de overheid beloopt
aldus 75,4 %. Projecten die in 2013 zouden worden uitgevoerd, zijn opgenomen in de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting 70 van de FOD P&O. Ze werden als volgt
gerealiseerd:
•

Vanaf januari 2013 werden de departementen stapsgewijs verplicht gebruik te maken
van het platform e-procurement voor het elektronisch publiceren en toewijzen van
overheidsopdrachten. Op termijn zouden alle federale overheidsopdrachten volledig
elektronisch worden afgehandeld, vanaf de bekendmaking tot de gunning.
Aan de FOD P&O en aan de FOD Budget en Beheerscontrole werd overigens gevraagd
een interface uit te bouwen tussen e-procurement en Fedcom om de processen inzake
overheidsopdrachten te koppelen aan het boekhoud- en factureringsproces71.
Het platform e-procurement wordt door alle departementen gebruikt, maar moet nog
verder worden ontwikkeld om te beantwoorden aan de Europese richtlijnen voor overheidsopdrachten. De nodige aanpassingen liepen vertraging op omdat de kredieten werden teruggeschroefd.

•

•

De derde en laatste fase van de standaard voor elektronische personeelsplannen (project
SEPP) betreft de maintenance en bijstand, maar de ontwikkeling ervan liep maanden
vertraging op ten opzichte van de initiële planning.
Crescendo, het gecentraliseerde systeem voor personeelsevaluaties, werd aanvankelijk
ontwikkeld voor nagenoeg 5.000 potentiële gebruikers, maar die zijn exponentieel in
aantal gestegen toen de nieuwe regelgeving voor het evalueren van ambtenaren in september 2013 werd aangenomen72. De vermindering van de budgettaire middelen heeft
de ontwikkeling van het project vertraagd. Er moet immers niet alleen geïnvesteerd
worden in materiaal (bijkomende servers voor de talrijke gebruikers), maar ook in ont-

69 Bij het onderzoek van het ontwerp van begroting 2014 heeft het Rekenhof erop gewezen dat de verantwoordingen
bij de algemene uitgavenbegroting niet de garantie boden dat voldoende kredieten waren ingeschreven om in
2014 voort werk te maken van de modernisering van de overheid zoals die vervat was in de algemene beleidsnota.
70 Parl. St. Kamer, 17 december 2012, DOC 53 2523/005, Verantwoording van de algemene uitgavenbegroting voor
het begrotingsjaar 2013, p.32-34.
71 Parl. St. Kamer, 20 december 2012, DOC 53 2586/006, Algemene beleidsnota van de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, p. 7.
72 Koninklijk besluit van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt.
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•

•

wikkeling (om de nieuwe regelgeving in het systeem te verwerken bv.). Bij gebrek aan
kredieten konden er geen consultants worden ingeschakeld, terwijl extra mankracht wel
nodig was – vooral qua IT – om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling volgens plan zou
verlopen.
De bestellingen om het ambtenarenmagazine Fedra te maken, konden worden geplaatst in 2013, maar het contract voor de papieren druk werd ontbonden. Fedra zal
vanaf 2014 in elektronische vorm worden verspreid.
Publiato is een platform dat werd ontwikkeld in samenspraak met het Fonds voor Arbeidsongevallen en de FOD Volksgezondheid. Het biedt de mogelijkheid een elektronische aangifte in te dienen op het portaal van het Fonds voor Arbeidsongevallen, en de
beslissing tot aanvaarding of weigering erin te registreren. Het project werd uitgevoerd
zoals gepland.

Overdracht van ontvangsten en kapitaal
De uitgaven stegen in 2013 met 1,1 miljoen euro door toedoen van de hogere dotatie aan
Selor (14,5 miljoen euro, tegenover 13,2 in 2012 en 13,4 in 2011)73. Meer dan 1,2 miljoen euro
werd herverdeeld vanuit de interdepartementele provisie naar de dotatie voor Selor, om de
projecten “Rekruteren en Werven” te financieren74.
Sectie 05 – FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)
Tabel 26 – Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2013 (in miljoen euro)
Vastleggingen

Vereffeningen

Initiële begroting

52,5

40

Aangepaste begrotingen

-0,5

-0,5

0,5

0,5

Totale begroting

52,5

40

Benutte kredieten

24,4

30

Overdrachten

Bron: Rekenhof
De vereffeningskredieten voor 2013 werden voor 75 % benut (in 2012 was dat 79,4 %). Dat
cijfer is echter weinig representatief voor de diverse operationele programma’s van de FOD.
Zo werd het programma 05.31.1 voor informatie- en communicatietechnologie voor 82,9 %
gerealiseerd, terwijl het programma 05.31.2 waaronder de uitgaven voor eHR75 vallen, een
percentage van 50,8 % laat optekenen.

73 Beslissing van de Ministerraad van 11 januari 2013.
74 Die projecten maken het mogelijk de selectie-, rekruterings- en wervingstermijnen drastisch in te korten. Ze bieden meer autonomie en transparantie voor de klant en verminderen de administratieve werklast.
75 Dit project beoogt in hoofdzaak een kostenvermindering en een doeltreffender personeelsbeheer vanuit organisatorisch oogpunt.
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Tabel 27 – Evolutie 2011-2013 van de uitgaven per categorie op basis van de ESR-codes (in miljoen
euro en in percentages)
Uitgavencategorieën
Personeel
Werking en
investeringen
Overdrachten van
ontvangsten en
kapitaal
Totaal

2011
Bedrag

2012
%

Bedrag

2013
%

Bedrag

%

2,7

9,1 %

2,7

9,8 %

2,8

9,4 %

26,5

89,6 %

24,8

90,2 %

27,1

90,6 %

0,4

1,3 %

0,0

29,6

100 %

27,5

0,0

100 %

29,9

100 %

Bron: Rekenhof
Werkings- en investeringsuitgaven
Die uitgaven zijn in 2013 met meer dan twee miljoen euro gestegen, in het bijzonder omdat
de kredieten voor eHR werden overgeheveld van de FOD P&O naar de FOD Fedict (programma 05-31-2)76.
Project eHR77
Dat project moet ervoor zorgen dat de overheid kan beschikken over een IT-applicatie die
de gemeenschappelijke processen voor personeelsbeheer en -administratie automatiseert
om te komen tot een kostenvermindering en een doeltreffender beheer van de federale
overheidsdiensten vanuit organisatorisch oogpunt. Het project was aanvankelijk toevertrouwd aan de FOD P&O, die het project in mei 2007 opstartte, en in 2013 werd het overgeheveld naar Fedict.
De aan het project toegekende vereffeningskredieten werden slechts voor de helft benut. De
overdracht van het beschikbare krediet liep immers vertraging op door de late stemming
over de initiële begroting 2013 en het kon dus pas benut worden vanaf mei 2013. De bedragen die werden overgeheveld vanuit de interdepartementele provisie, onder meer voor de
Optifedprojecten78, bleven eveneens onbenut79.
Wat het beheer van het project betreft, werden in 2013 enkel de strikt noodzakelijke activiteiten en uitgaven verricht in afwachting van de oprichting van een sociaal secretariaat
waarop alle FOD’s een beroep kunnen doen voor hun personeel en lonen. Het sociaal secretariaat kwam er pas eind 2013.

76 Begrotingsartikel 31.20.121155 (uitgaven EHRM niet-duurzame goederen en diensten: 2,3 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 4,7 miljoen euro aan vereffeningskredieten) en begrotingsartikel 31.20.742255 (uitgaven
EHRM duurzame roerende goederen: 0,4 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 0,9 miljoen aan vereffeningskredieten).
77 Zie Rekenhof, 170e Boek, Volume I, p. 313-318.
78 Optifed is het federale performantieprogramma om besparingen te realiseren en de werking van de federale overheid te verbeteren dankzij een nauwere samenwerking tussen de federale overheidsdiensten. Het identificeert
goede performantiepraktijken voor de federale overheid om die dan in zoveel mogelijk diensten te ontplooien in
de vorm van projecten.
79 Het koninklijk besluit van 24 juni 2013 kent 335.000 euro toe voor acties omtrent e-government en 25.000 euro
voor ICT-investeringen in het kader van e-government.
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Overdrachten van ontvangsten en kapitaal
Artikel 2.05.2 van de algemene uitgavenbegroting maakt het mogelijk een werkingstoelage toe te kennen aan de vzw Egov. Die werd in 2001 opgericht als een publiek initiatief
dat IT-specialisten ter beschikking stelt van de diverse overheidsdiensten die erbij aangesloten zijn. De vzw heeft echter geen enkele toelage ontvangen terwijl in de begroting
2013 zowel bij de vastleggingen als bij de vereffeningen een initieel krediet van om en bij de
450.000 euro was ingeschreven. In 2010 en in 2011 werd 400.000 euro benut van het krediet
dat voor die vzw bestemd was, maar in 2012 en in 2013 bleef het onbenut. De noodzaak om
het krediet opnieuw in de begroting in te schrijven, werd niet verantwoord.
Sectie 12 - FOD Justitie
Tabel 28 – Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2013 (in miljoen euro)
Vastleggingen
Initiële begroting

Vereffeningen
1.902,5

1.902,1

Aangepaste begrotingen

-3,4

-3,6

Transfers KB

20,3

23,4

Totaal begroting

1.919,4

1.921,9

Benutte kredieten

1.867,7

1.872,5

Bron: Rekenhof
De FOD Justitie heeft in 2013 99,8 % van zijn beschikbaar krediet aangewend.
Tabel 29 – Evolutie van de uitgaven 2011 – 2013 per uitgavencategorie op basis van de ESR-codes (in
miljoen euro en in percentages)
Uitgavencategorieën
Personeel

2011
Bedrag

2012
%

Bedrag

2013
%

Bedrag

%

1.307,4

72,0 %

1.336,1

72,1 %

1366,7

73.0 %

Werking en
investeringen

390,8

21,5 %

392,7

21,2 %

382,6

20,4 %

Inkomsten- en
kapitaaloverdrachten

116,9

6,4 %

125,0

6,7 %

123,1

6,6 %

0,2

0,0 %

0,1

0,0 %

0,1

0,0 %

1.815,3

100 %

1.853,8

100 %

1872,5

100 %

Kredietverlening
Totaal
Bron: Rekenhof

Personeelsuitgaven
De personeelsuitgaven stijgen tegenover 2012 met meer dan 30 miljoen euro, ondanks de
besparingsmaatregelen (22,7 miljoen euro) en de administratieve blokkering (19,6 miljoen
euro). Deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de verhoging van de kredieten voor:
•

de penitentiaire inrichtingen (+21,5 miljoen euro) om het personeelskader voor bewakings- en technisch personeel op 7.055 eenheden te behouden en door de opening
van de nieuwe gevangenissen in Marche-en-Famenne, Beveren en Leuze-en-Hainaut.
Bovendien was ook nog voor de gevangenen in Tilburg een volledig jaar krediet nodig
(42,0 miljoen euro);
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•
•

•

de justitiehuizen (+2,8 miljoen euro) om de wachtlijsten weg te werken;
de rechterlijke orde (+5,3 miljoen euro) voor de oprichting van de snelrechtbanken, voor
de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en voor de
maatregelen tegen de fiscale fraude;
de indexatie van de kredieten (+35,4 miljoen euro).

In de loop van het jaar werden de kredieten voor de personeelsuitgaven een aantal keer
overschreden, in het bijzonder die van de personeelsuitgaven van de magistratuur. Deze
kredietoverschrijdingen zijn voornamelijk het gevolg van de lineaire besparingsmaatregelen, de laattijdige toekenning van de kredieten voor de financiering van de achterstallige
competentiepremies80 en de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Het Rekenhof wijst erop dat sinds begin 2014 nog 1.500 personeelsleden van de rechterlijke
orde op wachtlijsten staan om gecertificeerde opleidingen te volgen om dergelijke competentiepremies te krijgen. De financiële impact hiervan wordt geraamd op vijf miljoen euro
aan achterstallen en 3,5 miljoen euro aan recurrente uitgaven die de komende jaren de
personeelskredieten zullen belasten81.
Werkings- en investeringsuitgaven
Hoewel tijdens de initiële begroting de kredieten werden verhoogd voor onder meer de
penitentiaire inrichtingen (11,3 miljoen euro), voor de rechterlijke orde (2,8 miljoen euro)
en hoewel de kredieten ook werden geïndexeerd (7,9 miljoen euro), dalen de werkings- en
investeringsuitgaven ten opzichte van 2012 met tien miljoen euro. De daling is in hoofdzaak
te wijten aan de besparingsmaatregelen (24 miljoen euro) en de administratieve blokkering
van de kredieten (19,5 miljoen euro).
De daling van de werkings- en investeringsuitgaven verbergt echter het steeds toenemende
probleem van de onbetaalde schuldvorderingen en het doorschuiven ervan naar de volgende begrotingsjaren. De FOD Justitie raamt het tekort aan vereffeningskredieten voor
2013 op meer dan 70 miljoen euro. Een volledig overzicht ervan is er niet omdat de FOD Justitie nog niet volledig het Fedcom-boekhoudsysteem gebruikt. De grootste tekorten doen
zich voor binnen de programma’s 12.51.3 “Medische en medico-psychosociale expertise en
gezondheidszorgen bij de penitentiaire inrichtingen” en 12.56.0 “Bestaansmiddelenprogramma van de gewone rechtsmachten”.
De onbetaalde schuldvorderingen voor de geneeskundige zorgen aan gedetineerden en geïnterneerden (programma 12.51.3)82 voor het jaar 2013 bedroegen bijna 21 miljoen euro83 of
bijna 80 % van het in 2013 gebruikte krediet. Deze overdracht aan schuldvorderingen hypothekeert de beleidsruimte voor de volgende jaren zwaar. Ook in 2014 zullen de zorgver-

80 Met het koninklijk besluit van 26 december 2013 werd uit de interdepartementale provisie 8,3 miljoen euro toegekend.
81 De rechterlijke orde is laattijdig ingestapt in het systeem van de competentiepremies, waardoor een achterstand
in de uitbetaling van de premies is ontstaan.
82 In tegenstelling tot de cijfers geciteerd in het artikel “Uitgaven voor geneeskundige zorgen verstrekt aan gedetineerden”, in deel III van dit Boek, hebben de hier vermelde cijfers betrekking op zowel de gedetineerden als de
geïnterneerden.
83 Dit bedrag omvat achterstallige facturen voor zorgverleners (3,1 miljoen eur0), voor mutualiteitsbijdragen 20112013 (3,3 miljoen euro), voor het RIZIV (1,8 miljoen euro) en voor verzorgingsinstellingen (12,4 miljoen euro).
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leners niet tijdig worden betaald. Om het hoofd te bieden aan deze problematiek, kondigde
de minister van Justitie een rationalisatie in het budgettair beheer aan84. Het departement
heeft 2,4 miljoen euro besparingsmaatregelen uitgewerkt. Het Rekenhof wijst er echter op
dat deze maatregelen pas eind 2013 werden opgelegd en dus pas vanaf 2014 effect zullen
hebben85.
Het krediet voor de werkingskosten van het griffie- en parketpersoneel (basisallocatie
12.56.02.121101) werd in de loop van het jaar van 62,5 miljoen euro verminderd tot 59,0 miljoen euro. Eind 2013 werd echter 19,1 miljoen euro aan onbetaalde facturen naar 2014 overgedragen. Daardoor wordt ook hier de beleidsruimte voor de komende begrotingsjaren
sterk beperkt.
Ook de onbetaalde schuldvorderingen voor gerechtskosten (basisallocatie 12.56.03.121140)
nemen sterk toe. Van de 97,2 miljoen euro die in 2013 aan gerechtskosten werd uitgegeven,
diende 27,2 miljoen euro voor achterstallige facturen van 2012 en vroeger. Eind 2013 werd
32,7 miljoen euro aan achterstallige betalingen overgedragen, wat neerkomt op 30 % van
het budget 2014. Dat is echter geenszins een volledig beeld van het tekort binnen de gerechtskosten. De facturen van het jaar 2013 die de prestatieverleners bij de griffies en parketten hebben ingediend (dringende gerechtskosten) maar die nog niet werden geregistreerd en goedgekeurd, zijn hierin niet opgenomen. De facturen van de telefoontaps van
het jaar 2012 (11,9 miljoen euro) werden grotendeels overgedragen naar 2014, met mogelijks
schadevergoedingen tot gevolg.
De regering en de minister van Justitie hebben al verschillende initiatieven genomen om
het beheer te optimaliseren. Zo werd het aantal gerechtelijke arrondissementen verminderd tot twaalf 86 en zullen de werkingskredieten van de gerechtelijke arrondissementen
worden gedecentraliseerd87. De nieuwe arrondissementen krijgen een grote budgettaire
verantwoordelijkheid en met elk ervan zal een beheersovereenkomst worden afgesloten.
Het Rekenhof wijst er evenwel op dat het wetsartikel88 dat de overdracht van de middelen
en het beheer van de beheerovereenkomst regelt, nog niet van toepassing is en dat voor de
uitvoering ervan bijkomend overleg nodig is. De budgettaire gevolgen van deze hervormingen zijn bijgevolg nog onduidelijk.
Inkomsten- en kapitaaloverdrachten
Het grootste deel van de inkomsten- en kapitaaloverdrachten gaat naar de vergoeding van
advocaten die gerechtelijke bijstand bieden (de zgn. pro deobijstand; programma 12.56.1).
Bij de eerste aangepaste begroting voor het jaar 2013 werden de kredieten voor de twee-

84 Parl. St. Kamer, DOC 53 2586/027, p. 11.
85 Rekenhof, “Uitgaven voor medische en niet-medische zorgverlening aan geïnterneerden”, 170e Boek, Volume I,
p. 329-336.
86 Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde.
87 Wet van 18 februari 2014. betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie.
88 Artikel 27 van de hierboven vermelde wet van 18 februari 2014.
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delijnsbijstand89 en de prestaties Salduz90 verhoogd met 6,8 miljoen euro tot 85,2 miljoen
euro. In 2012 bedroeg het krediet daarvoor echter 87,0 miljoen euro. Dat verschil verklaart
de daling van de inkomens- en kapitaaloverdrachten met twee miljoen euro ten opzichte
van 2012 bijna volledig.
De minister van Justitie werd ermee belast de tweedelijnsbijstand te reorganiseren. Een
verscherpte controle op de inkomsten van de verzoeker, een optimalisatie van de controles
door de bureaus van juridische bijstand en de invoering van een remgeld op de advocaten
vormen de uitgangspunten van deze hervorming. De inkomsten zouden worden gebruikt
voor de financiering van de tweedelijnsbijstand. Er is echter nog geen politiek akkoord over
de voorgestelde hervormingen, waardoor de budgettaire impact van deze hervormingen
onduidelijk is91.
Opmerkingen bij de toegekende kredieten uit de interdepartementale provisie
Op 19 april 2013 keurde de Ministerraad twaalf Optifedprojecten van de FOD Justitie goed.
Voor de financiering daarvan werd vanuit de interdepartementale provisie een krediet van
10 miljoen euro toegekend.
De Optifedprojecten willen de dagelijkse werking van de organisatie verbeteren, zonder dat
de resultaten onmiddellijk in geldtermen te becijferen zijn. De Optifedkredieten worden
echter grotendeels aangewend om bestaande projecten blijvend te financieren in plaats van
te optimaliseren. Voorbeelden zijn de toekenning van 1,7 miljoen euro voor de uitbreiding
van de capaciteit van het elektronisch arrest, 1,5 miljoen euro voor de uitbreiding van de
capaciteit van telefoontap en 6,1 miljoen euro voor diverse informatiseringsprojecten. Het
Rekenhof wijst erop dat een groot deel van deze projecten vaste kosten hebben (o.m. personeelsuitgaven), terwijl de financiering uit de interdepartementale provisie vooralsnog tijdelijk van aard is. Als de projecten worden voortgezet, moeten deze uitgaven wellicht binnen
de bestaande kredieten worden betaald.
In tegenstelling tot in 2012 werden in 2013 de terugverdieneffecten van deze projecten niet
geraamd. De financiële opbrengst van deze projecten valt volgens de FOD moeilijk te berekenen. Dat verklaart waarom soms de terugverdieneffecten van deze projecten die in de
rijksmiddelenbegroting zijn geraamd, niet of slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd. Een
voorbeeld daarvan is het Optifedproject voor het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en
de Verbeurdverklaring - programma 12.56.4. Daarvoor werd 0,2 miljoen euro toegekend.
Bij het begrotingsconclaaf van 26 april 2013 werd onder meer op basis van deze bijkomende
middelen een bijkomende opbrengst van 9,2 miljoen euro in de rijksmiddelenbegroting op-

89 Tweedelijnsbijstand wordt verleend aan rechtzoekenden met een inkomen onder bepaalde grenzen en omvat omstandig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure.
90 Met de “Salduz”-wetgeving werden de Europese regels over bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor
bij de onderzoeksrechter en bij bepaalde politieverhoren, in het Belgische recht opgenomen. Een permanentiedienst zorgt ervoor dat verdachten binnen de twee uur een advocaat kunnen raadplegen
91 De Ministerraad van 3 mei 2013 keurde een wetsontwerp tot hervorming van de juridische bijstand goed. De Raad
van State heeft op 10 juni 2013 zijn positief advies verleend.
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genomen92. Hoewel het COIV wel degelijk meer dossiers behandelde, werd van de geraamde
totaalopbrengst van 45,2 miljoen euro slechts 28,8 miljoen euro gerealiseerd (zijnde 63,7 %).
Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken
Tabel 30 – Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2013 (in miljoen euro)
Vastleggingen
Initiële begroting

Vereffeningen

868,0

862,5

6,8

6,2

15,5

16,1

1,0

14,7

Totaal begroting

891,3

899,5

Benutte kredieten

788,1

813,8

Aangepaste begrotingen
Transfers uit de interdepartementale provisies
Variabele kredieten (plafondverhogingen)

Bron: Rekenhof
De FOD Binnenlandse Zaken benutte zijn kredieten in 2013 voor 90,5 %, tegenover 91,2 % in
20120. De lagere benutting ligt vooral bij de werkings- en investeringskredieten (van 83,3 %
naar 80,5 %), die ook in absolute termen sterk afnamen ten opzichte van 2012 (van 116,2 miljoen euro tot 97,9 miljoen euro), bij de kredieten voor inkomsten- en kapitaaloverdrachten
(van 89,5 % naar 88,3 %).
Tabel 31 – Evolutie van de uitgaven 2011 – 2013 per uitgavencategorie op basis van de ESR-codes (in
miljoen euro en in percentages)
Uitgavencategorieën
Personeel

2011
Bedrag

2012
%

Bedrag

2013
%

Bedrag

%

253,7

40,7 %

270,0

35,3 %

281,0

34,5 %

79,2

12,7 %

96,0

12,5 %

78,8

9,7 %

289,6

46,5 %

399,8

52,2 %

453,9

55,8 %

Kredietverlening

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,04

0,0 %

Niet verdeelde en
rente-uitgaven

0,6

0,1 %

0,1

0,0 %

0,02

0,0 %

623,1

100 %

765,9

100 %

813,8

100 %

Werking en
investeringen
Inkomsten- en
kapitaaloverdrachten

Totaal
Bron: Rekenhof

Personeelsuitgaven
In 2013 namen de personeelsuitgaven met 11,o miljoen euro toe ondanks de administratieve
blokkering van personeelskredieten van 5,9 miljoen euro. De toename wordt bijna volledig

92 Zie aangepaste rijksmiddelenbegroting FOD Financiën – Kapitaalontvangsten – Administratie van de Domeinen Artikel 18.02.22.58.20.01. Bij de initiële begroting 2014 werd een krediet ingeschreven van 45,2 miljoen euro. Bij
de opmaak van de aangepaste begroting heeft de administratie voorgesteld de opbrengst te verminderen met
9,2 miljoen en dus slechts 36 miljoen euro in te schrijven. Bij het conclaaf van de aangepaste begroting werd deze
opbrengst opnieuw verhoogd tot 45,0 miljoen euro.
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verklaard door de aanwerving in 2013 van 212 calltakers; de rest door de algemene indexering van de personeelsuitgaven.
Voor 2013 werkten 109 calltakers bij de gemeentelijke hulpcentra “100”. In 2013 werden ze
gefederaliseerd. De toegenomen personeelskosten voor calltakers binnen de begroting konden daardoor worden gecompenseerd met een daling met 6,6 miljoen euro van de terugbetalingen aan de gemeenten van personeelskosten voor de hulpcentra “100” (zie verder bij
inkomsten- en kapitaaloverdrachten).
Werkings- en investeringsuitgaven
De werkings- en investeringsuitgaven daalden in 2013 met 17,2 miljoen euro. Dat was vooral
het gevolg van de opgelegde onderbenutting met 11,8 miljoen euro en van het wegvallen van
de verrichtingen voor de invoering van een geautomatiseerde stemsysteem: -6,7 miljoen
euro in vereffening in vergelijking met 2012.
Inkomsten- en kapitaaloverdrachten
De inkomsten- en kapitaaloverdrachten stegen in 2013 met 54,1 miljoen euro. Die stijging
is, net zoals de nog sterkere toename in 2012, grotendeels toe te schrijven aan de extra
middelen voor de financiering van Brussel en voor de uitvoering van het eerste deel van de
zogenaamde correcte financiering van de Brusselse instellingen in het kader van de zesde
staatshervorming (+78,7 miljoen euro in 2013). Daarnaast werden ook extra middelen toegekend voor de operationele prezones in het kader van de hervorming van de Civiele Veiligheid (+7,2 miljoen euro in vereffening) en namen de uitgaven op limitatieve kredieten, die
voorheen werden aangerekend op het Fonds Politiegebouwen93, met 13,8 miljoen94 euro toe.
Ten slotte stegen de herstelvergoedingen voor oorlogsschade95 met 7,7 miljoen euro, waarvoor middelen vanuit de interdepartementale provisie werden overgedragen.
Tegelijkertijd ondergingen de kredieten een globale blokkering van 15,3 miljoen euro (in
vereffening) als gevolg van de algemeen opgelegde onderbenutting.
Het krediet van in totaal 46,5 miljoen euro voor toelagen aan de nv Astrid werd in 2013 voor
slechts 2,7 miljoen euro benut. Enkel toelagen voor investeringen werden toegekend. In
2012 beliepen deze toelagen nog 40,3 miljoen euro. Het krediet voor de toelagen voor werkingskosten en investeringen vloeide voort uit het bestaande beheerscontract met deze nv
van publiek recht, dat nog altijd wordt heronderhandeld met de Staat, maar werd gezien de
aanzienlijke thesauriereserves van deze nv grotendeels overbodig geacht. Het krediet van
36,1 miljoen euro werd volledig geblokkeerd, enerzijds door een besparingsmaatregel bij de
begrotingscontrole in 2013 (23 miljoen euro), anderzijds als compensatie van een deblokke93 Het Fonds Politiegebouwen heeft sinds jaren structurele financieringsproblemen. Daardoor konden de wettelijke
betalingen niet worden uitgevoerd die voortvloeien uit de toepassing van het correctiemechanisme dat werd ingesteld toen de ex-rijkswachtgebouwen aan de gemeenten en de meergemeentenpolitiezones werden overgedragen. Bij de begrotingscontrole in 2013 werd daarom beslist het fonds af te schaffen en de uitgaven voor 2013 in te
schrijven op een limitatief krediet (Basisallocatie 13.56.90.43.51.02 “Gebouwen politiezones”).
94 Rekening houdend met de achterstallen voor de periode 2006-2009 en met het feit dat in 2012 slechts 0,7 miljoen
euro werd vereffend, werd in 2013 14,5 miljoen euro vereffend. Voor de betaling van de achterstallen werd 7,4 miljoen euro overgedragen vanuit de interdepartementale provisie.
95 Het betreft vergoedingen voor het herstel van goederen van openbaar nut die waren beschadigd tijdens de Tweede
Wereldoorlog en sindsdien nooit werden gerestaureerd. De uitbetaling in 2013 was grotendeels het gevolg van arresten over geschillen in verband met deze schadegevallen met enkele lokale overheden.  
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ring van kredieten voor de Federale Politie (in begrotingssectie 17; 13,2 miljoen euro).
Ook de dotatie aan de staatsdienst met afzonderlijk beheer die de elektronische identiteitskaarten vervaardigt, nam met 5,1 miljoen euro af. Deze dotatie kon in 2013 worden weggelaten, omdat het begrote overschot van deze SAB anders op het einde van 2013 25 miljoen
euro zou hebben bedragen.
Daarnaast daalde de terugbetaling aan de gemeenten van personeelskosten voor de hulpcentra “100” met 6,6 miljoen euro (zie hoger, personeelsuitgaven).
Hervorming van de Civiele Veiligheid
Bij de begrotingscontrole in 2013 werd een financieringsplan aangenomen dat een restrictief budgettair kader vastlegde voor de verdere hervorming van de Civiele Veiligheid. De
hervorming kan pas vanaf 2014 verder worden uitgevoerd en de gemeenten kunnen zelf
bepalen in welke mate zij de kosten ervan willen of kunnen dragen. Begin 2014 werd een
nieuw financieringsplan goedgekeurd. Dat bevat voor het jaar 2014 zelf een extra dotatie
voor de 34 hulpverleningszones (de opvolgers van de operationele prezones in het kader
van de hervorming van de Civiele Veiligheid) van 19,6 miljoen euro. Die extra dotatie zou
volgens het plan tegen 2018 moeten oplopen tot 102,3 miljoen euro.
Sectie 14 – Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Tabel 32 – Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2013 (in miljoen euro)
Vastleggingen
Initiële begroting

Vereffeningen
2.002,2

1.854,2

-33,6

-33,3

-2,7

-2,7

7,8

7,8

Totale begroting

1.973,7

1.826,0

Benutte kredieten

1.678,1

1.600,1

Aangepaste begroting
Overdrachten
Aanpassing plafonds

Bron: Rekenhof
De vereffeningskredieten voor 2013 werden voor 87,6 % benut.
Behalve de kredieten voor de beleids- en de beheersorganen, en rekening houdend met de
variabele kredieten, beloopt de gemiddelde benuttingsgraad van de kredieten voor de programma’s van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel 88,6 % (in 2012 was dat 89,4 %).
De gemiddelde benuttingsgraad van de kredieten voor Ontwikkelingssamenwerking is
87,1 % (in 2012 was dat 73 %).
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Tabel 33 – Evolutie 2011-2013 van de uitgaven per categorie op basis van de ESR-codes (in miljoen
euro en in percentages)
Uitgavencategorieën
Personeel

2011
Bedrag

2012
%

Bedrag

2013
%

Bedrag

%

199,0

10,7 %

192,1

13,0 %

191,2

11,9 %

85,3

4,6 %

89,4

6,0 %

87,3

5,5 %

1.460,3

78,2 %

1.184,3

80,0 %

1.275,5

79,7 %

121,6

6,5 %

14,5

1,0 %

46,1

2,9 %

Andere

0,5

0,04 %

0,0

Totaal

1.866,8

100 %

1.480,3

Werking en
investeringen
Overdrachten van
ontvangsten en
kapitaal
Toekenning van
kredieten

0,0
100 %

1.600,1

100 %

Bron: Rekenhof
Werkings- en investeringsuitgaven
De werkings- en investeringsuitgaven zijn met 2,1 miljoen euro gedaald. De aankopen van
niet-duurzame goederen en van diensten dalen weliswaar sinds 2011 (van 70,4 miljoen euro
in 2011 naar 67,4 miljoen euro in 2013), maar de aankopen van duurzame goederen96 nemen
toe (van 8,2 miljoen euro in 2011 naar 15,4 miljoen euro in 2012 en 2013). In 2013 beliepen
de uitgaven van onroerende aard (aankoop van terreinen en vastgoed, bouwwerken) ten
laste van de variabele kredieten van het Gebouwenfonds 14,7 miljoen euro (in 2012 was dat
14,1 miljoen euro).
Overdrachten van ontvangsten en kapitaal
De overdrachten waren in 2012 en 2013 goed voor nagenoeg 80 % van de uitgaven. Ze stegen
in 2013 met 91,2 miljoen euro. De overdrachten naar het buitenland beliepen 1.145,6 miljoen
euro en zijn als volgt verdeeld:
•

•

426,8 miljoen euro voor kapitaaloverdrachten, waaronder de operationele kosten van de
nv Belgische Technische Coöperatie (179,9 miljoen) en het lidmaatschap van Internationale Ontwikkelings-Associatie (119,5 miljoen);
718,8 miljoen euro voor overdrachten van ontvangsten, waaronder de verplichte bijdragen aan ontwikkelingsprogramma’s (179,3 miljoen, programma 14.54.3 – Multilaterale
samenwerking), humanitaire hulp (129,8 miljoen, programma 14.54.5 – Humanitaire
programma’s), subsidies aan niet-gouvernementele organisaties voor de financiering
van in een strategisch kader geïntegreerde programma’s (110,7 miljoen), bijdragen aan
internationale instellingen (multilaterale zaken) (108,9 miljoen) en vrijwillige bijdragen aan ontwikkelingsprogramma’s (68,3 miljoen, programma 14.54.3 - Multilaterale
samenwerking).

96 ESR-codes 71 en 72.
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Toekenning van kredieten
De toekenning van kredieten (46,1 miljoen) is met 31,6 miljoen euro gestegen in vergelijking met 2012. Die stijging is toe te schrijven aan de toekenning van leningen voor in totaal
13,1 miljoen euro aan vier landen (Ghana, Kenia, Senegal en Vietnam). Dat is 10,7 miljoen
meer dan in 2012. De stijging houdt ook verband met het feit dat de Belgische Staat 29 miljoen euro aan winstbewijzen onderschreef van de publiekrechtelijke nv BIO, terwijl er in
2012 niets werd onderschreven97.
Programma’s van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel
De activiteitenprogramma’s van deze sector werden voor 88,6 % gerealiseerd. Die van de
diplomatieke en consulaire posten en van de posten voor samenwerking, die goed zijn voor
49,2 % van de uitgaven van de sector, werden voor 94 % gerealiseerd zonder merkelijke
onderbenutting.
De kredieten van de programma’s van multilaterale zaken en mondialisering vertegenwoordigen 35,7 % van de uitgaven en werden voor 87 % benut. Bij sommige activiteiten ligt
de realisatiegraad echter lager, in het bijzonder op het vlak van humanitaire hulp (programma 14.53.4 – Humanitaire hulp). Net als in 2012 werden erg weinig uitgaven vastgesteld
voor preventieve diplomatie en conflictpreventie, enerzijds om het uitstaand bedrag aan
vastleggingen te verminderen en anderzijds door de blokkering van significante kredieten,
waardoor de selectie van in aanmerking komende projecten tot stilstand kwam. De vereffeningen beliepen respectievelijk 42,9 % en 52,1 % van de toegekende kredieten.
De activiteiten van bilaterale zaken werden voor 84,7 % gerealiseerd op het niveau van de
vereffeningen. Op het niveau van de kredieten, daarentegen, werd slechts 29 % vastgelegd.
Dat lage cijfer vindt zijn oorsprong in het geringe aantal vastleggingen die werden uitgevoerd in het kader van de door Finexpo beheerde tussenkomsten bij wijze van bonificatie
en het stabiliseren van de intrestvoet. De in het 170e Boek vermelde redenen voor de benuttingsgraden blijven van toepassing, in het bijzonder de duur van het handelsoverleg.
In 2013 werden slechts twee belangrijke contracten vastgelegd ten gunste van Ghana en
Kenia98. Twee andere contracten (Sri Lanka en Kenia) konden niet worden vastgelegd.
Programma’s voor ontwikkelingssamenwerking
Budgetverlagingen
Bij de opmaak van de begroting 2013 werd beslist de uitgaven met 100 miljoen euro terug
te schroeven99 en daarnaast werden in 2013 nog twee globale besparingsmaatregelen genomen die de beschikbare kredieten voor Ontwikkelingssamenwerking eerst met 25 miljoen euro100 en vervolgens met 50 miljoen euro verminderden101. Bovenop die verlagingen
kwamen nog diverse kredietblokkeringen ten belope van 44,8 miljoen, personeelsuitgaven
niet inbegrepen. De beschikbare vastleggings- en vereffeningskredieten beliepen in totaal
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99
100
101

Cf. Rekenhof, 170 e Boek, Volume I, p. 77.
3,1 miljoen voor Ghana en 4,2 miljoen voor Kenia.
Notificaties van de Ministerraad van 30 november 2012, 12 /132.
Notificaties van de Ministerraad van 26 april 2013, 9/36.
Notificaties van de Ministerraad van 12 juli 2013, 3/31.
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1.365,1 en 1.256 miljoen euro, wat neerkomt op een daling met respectievelijk 8,3 % en 8,8 %
in vergelijking met de kredieten die in de initiële begroting waren ingeschreven.
In het kader van de eerste globale besparingsmaatregel werden de kredieten die nodig zijn
om de operationele kosten te dekken van de publiekrechtelijke nv met sociaal oogmerk
Belgische Technische Coöperatie (BTC) en om de door de partners (mede)beheerde rekeningen te stijven, met negentien miljoen euro teruggeschroefd, rekening houdend met de
lagere realisaties in 2012.
De tweede besparingsmaatregel had vooral een impact op de vastleggings- en vereffeningskredieten voor sectoriële begrotingshulp102, voor de samenwerking die aan een andere donor is gedelegeerd103 en voor de sanering van de Nationale Delcrederedienst104.
Het aandeel van de Samenwerking in de publieke ontwikkelingshulp is in 2013 echter met
124,9 miljoen euro gestegen tot 1.156 ,8 miljoen euro, wat overeenstemt met 66,8 % van de
totale Belgische overheidshulp105.
Uitvoering van de programma’s
Bij de programma’s voor niet-gouvernementele samenwerking (14.54.2), voor multilaterale
samenwerking (14.54.3) en de humanitaire programma’s (14.54.5) zijn de realisatiegraden
hoger dan 81,4 %, met uitzondering van een paar specifieke uitgaven. Zo werd in het kader
van de besparingsmaatregelen geen enkele vrijwillige bijdrage aan de Bretton Woods-instellingen noch aan de ontwikkelingsbanken vastgelegd op de voorziene zes miljoen euro.
De vrijwillige bijdrage aan het WBI (World Bank Institute) werd niet meer toegekend.
Bij het programma voor gouvernementele samenwerking (14.54.1) is de realisatiegraad lager
(73,4 % op het niveau van de vastleggingen en 76,9 % bij de vereffeningen).
De sectoriële begrotingshulp106 en de gedelegeerde samenwerking 107 vertonen aanzienlijke
saldi. Bij die laatste ligt de benuttingsgraad van de kredieten bijzonder laag (35,3 % op
het niveau van de vastleggingen). Dat valt onder meer te verklaren door de achterstand
die twee projecten van de Europese Unie in de Democratische Republiek Congo hebben
opgelopen en door het stilleggen van drie andere Afrikaanse projecten in het kader van de
maatregelen inzake begrotingsbehoedzaamheid.
Er werden staatsleningen vastgelegd ten belope van 21,4 miljoen euro108 (benuttingsgraad
van 42,8 %) en vereffend ten belope van 13,1 miljoen euro (benuttingsgraad van 50,2 %). Net
als bij de bonificaties en het stabiliseren van de intrestvoeten109 zijn lange en omslachtige
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14 miljoen euro aan vastleggingen en 9,8 miljoen euro aan vereffeningen.
14 miljoen euro aan vastleggingen en 13,2 miljoen euro aan vereffeningen.
15,3 miljoen euro aan vastleggingen en 10,2 miljoen euro aan vereffeningen.
In 2013 beliep de Belgische ontwikkelingshulp in totaal 0,453 % van het bruto nationaal inkomen (bron: FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).
26,7 miljoen euro op het niveau van de vastleggingen en 13,9 miljoen euro bij de vereffeningen.
30,6 miljoen euro op het niveau van de vastleggingen en 24,3 miljoen euro bij de vereffeningen.
Het gaat om vastleggingen 2013 voor Burundi, Ghana, Kenia, Mongolië, Soedan en Vietnam.
Cf. Rekenhof, 170 e Boek, Volume I, p. 76.
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procedures bepalend voor de vastleggings- en vereffeningsniveaus van staatsleningen. Die
niveaus fluctueren van jaar tot jaar 110.
De jaarlijkse kost van de lening voor de sanering van de Nationale Delcrederedienst
(19,6 miljoen euro) werd tot slot integraal overgedragen naar aanleiding van de tweede
besparingsmaatregel (15,3 miljoen euro) en een blokkering van het saldo (4,3 miljoen euro).
Het uitstaande bedrag van die lening beliep 39,1 miljoen euro op 31 maart 2013. De begroting 2014 vermeldt geen enkel krediet en draagt de kost over naar 2015 en 2016.
Het kleinere programma voor speciale interventies (14.54.4) is voor 44,62 % gerealiseerd op
het niveau van de vastleggingen en voor 45,88 % op het niveau van de vereffeningen.
Wat de nv BIO betreft, werd slechts 29 van de voorziene 47,4 miljoen euro vastgelegd en
vereffend bij wijze van onderschrijving van de winstaandelen. De helft (een miljoen euro)
van de kredieten voor het Expertisefonds werd vereffend omdat de activiteiten van de vennootschap vertraagden: de strategische reflectie over het mandaat van de vennootschap
leidde tot de wet van 20 april 2014, tot de opmaak van een nieuwe bestuursovereenkomst
en van een businessplan voor de periode 2014-2019.
Organieke fondsen
Programma 14.42.1 – Organiek fonds bestemd tot het gebruik van de verkoop en de verhuur van
onroerende goederen, gelegen in het buitenland
Dit begrotingsfonds is bedoeld voor het beheer van het vastgoed van de federale Staat in
het buitenland en maakt gebruik van bestemde ontvangsten afkomstig van de verkoop en
verhuur van gebouwen.
Ingevolge de verkoop van het terrein van de Belgische ambassade in Tokio, eind 2006, werd
een in de rijksmiddelenbegroting van 2007 ingeschreven ontvangst van 431,4 miljoen euro
voor dat fonds bestemd, waardoor de saldi ervan dienovereenkomstig stegen. Sinds die
verkoop en tot 2012 werden enkel ontvangsten uit de verhuur van vastgoed in het buitenland geregistreerd, ten belope van een miljoen euro. In 2013 beliepen de huurontvangsten
0,4 miljoen euro en de ontvangsten uit verkoop 8,4 miljoen euro.
Tabel 34 – E
 volutie 2011-2013 van de beschikbare middelen van het fonds (in miljoen euro)
2011

2012

2013

2011

Vastleggingen
Saldo op 1 januari

2012

2013

Vereffeningen

358,2

351,8

339,4

308,3

371,4

356,6

Ontvangsten

0,0

0,3

8,8

0,0

0,3

8,8

Uitgaven

6,4

12,7

21,3

8,9

15,1

17,3

351,8

339,4

327,0

371,4

356,6

348,2

Saldo op 31 december
Bron: Rekenhof

110 Vastlegging: 58,2 miljoen euro (2010), 6,7 (2011), 36,9 (2012) en 21,4 (2013).
Vereffening: 32,9 (2010), 4,2 (2011), 2,3 (2012) en 13,1 (2013).

82

Sinds 2007 heeft het fonds aanzienlijke saldi omdat de voor het fonds bestemde ontvangsten slechts gedeeltelijk benut werden. De behoeften blijven, in budgettaire termen, ruimschoots onder de middelen en er is een groot verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven.
Tijdens het begrotingsconclaaf werd bovendien beslist dat enkel ontvangsten uit verkoop
gebruikt mochten worden om dienovereenkomstig nieuwe aankopen of nieuwe bouwprojecten te financieren in 2013 en aldus de uitgaven te drukken.
De investeringsuitgaven stijgen echter sinds 2012 en zullen de komende jaren vermoedelijk
blijven toenemen door een aantal grote projecten zoals de bouw van nieuwe kanselarijen in
Kinshasa 111 (aangevat) en in Peking 112 (ontwerpfase).
Gezien de omvang van het vastgoedpatrimonium van de FOD113 werd het programma voor
renovatie of bouw, dat diverse projecten omvat, opgenomen in een master plan dat het Rekenhof echter niet kon inkijken.
Programma 14.54.17 – Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (BFVZ)114
Het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (BFVZ) werd opgericht door de wet van 19 januari 2010. Het financiert, uitsluitend in zwart Afrika, programma’s ter vrijwaring van de
voedselzekerheid van de meest kwetsbare personen in landen die kampen met chronische
voedseltekorten. Het BFVZ kwam in de plaats van het Belgisch Overlevingsfonds (opgericht in 1999), dat zelf de plaats innam van het Overlevingsfonds Derde Wereld (opgericht
in 1983).
Naast de beschikbare saldi van de vroegere fondsen heeft de wet het BFVZ gemachtigd tot
een globale vastlegging van 250 miljoen euro en, bij aanvang, jaarlijkse ontvangsten van
minstens 17,5 miljoen euro die door de Nationale Loterij worden gestort en bestemd zijn
voor de programma’s en de projecten van het fonds.
Ontvangsten
Eind 2013 beliepen de gecumuleerde stortingen door de Nationale Loterij voor de drie fondsen 510,7 miljoen euro. Sinds de oprichting van het BFVZ worden de ontvangsten op onregelmatige basis gestort (zie volgende tabel). In 2011 werd een bedrag van 17,35 miljoen
euro gestort, wat overeenstemt met het bedrag dat sinds 2006 aan het vroegere fonds werd
toegekend. In 2012 werd, gezien de politieke conjunctuur, slechts 3,5 miljoen euro gestort 115,
en het nog te storten saldo werd overgedragen naar 2013. Voor 2013 stelde artikel 14 van de
programmawet van 28 juni 2013 de ontvangsten vast op 16,48 miljoen euro116, waar de overdracht van 2012 nog bovenop kwam.

111 Eind 2013 werd een overheidsopdracht voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe ambassade gegund voor een
bedrag van 10,5 miljoen euro. De bouwwerf werd in de zomer van 2014 opgestart.
112 De kost beloopt naar schatting vier miljoen euro.
113 De FOD beheert 318 gebouwen, waarvan hij er 170 in eigendom heeft.
114 Activiteiten van het BFVZ (basisallocatie 14 54 17 35.80.50) en aanvullende programma’s van het BFVZ (basisallocatie 14 54 17 35.60.51).
115 De ontvangsten worden in twee keer gestort: 80 en 20 %. Het is die laatste storting die werd uitgevoerd.
116 De Ministerraad van 12 juli 2013 besliste tot een vermindering met 5 % voor 2014, wat de ontvangsten op 15,6 miljoen euro bracht.
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Vastleggingen
Het FBVZ is gemachtigd tot een globale vastlegging van 250 miljoen euro117, waarvan het elk
jaar een deel gebruikt naargelang de vooropgestelde programma’s en ontvangsten. Rekening houdend met de vastleggingen van de vroegere fondsen was op 31 december 2013 nog
233,47 miljoen euro beschikbaar.
In 2013 werd de initiële vastleggingsmachtiging van 13,8 miljoen euro waarin artikel
2.14.9 van de begrotingswet voorzag, met 1,9 miljoen euro verminderd in het kader van
de besparingsmaatregelen. Het werkelijke vastleggingsniveau voor 2013 was 92,6 % en een
aantal projecten werden overgedragen naar 2014.
Het uitstaande bedrag van de vastleggingen is niet terug te vinden in de globale rapporten die uit SAP-Fedcom worden gehaald, maar het staat wel bij benadering vermeld in de
verantwoordingen bij de algemene uitgavenbegroting. Het Rekenhof kon het bijgevolg opnieuw samenstellen op basis van de vastleggingen die overeenkomstig het aangehaalde
artikel werden meegedeeld. Het stelt vast dat het uitstaande bedrag de laatste drie jaar is
gedaald118.
Tabel 35 – Evolutie 2011-2013 van het uitstaande bedrag van de vastleggingen van het fonds (in
miljoen euro)
2011
Saldo op 1 januari

2012

2013

57,4

47,3

32,1

(16,7)

(9,4)

11,9

Vastleggingen

12,4

5,1

10,9

Vereffeningen

21,2

20,3

14,4

Annuleringen

1,3

0,0

0,0

47,3

32,1

28,6

Vastleggingsmachtigingen

Saldo op 31 december
Bron: Rekenhof

Vereffeningen
De vereffeningskredieten waren vastgesteld op 18,8 miljoen euro en werden met 2,35 miljoen euro verminderd in het kader van de besparingsmaatregelen. Daardoor beloopt de
realisatiegraad 87,05 % voor de vereffeningen. Die daling had geen significante gevolgen
voor de vereffeningen.

117 De aan de drie fondsen verleende vastleggingsmachtigingen zijn samen goed voor 747,89 miljoen euro (247,89 +
250 + 250 miljoen euro).
118 Van 2000 tot 2006 legde het vroegere fonds hoge bedragen vast, tot 35 miljoen euro in 2005.
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Tabel 36 – Evolutie van het saldo van de vereffeningen in de periode 2011 tot 2013 (in miljoen euro)
2011

2012

2013

Saldo op 1 januari

34,9

30,9

14,1

Ontvangsten

17,3

3,5

30,5

Vereffeningen

21,2

20,3

14,3

Saldo op 31 december

30,9

14,1

30,3

Bron: Rekenhof
Aanvullende programma’s van het BFVZ
Er is voorzien in begrotingskredieten119 om de aanvullende programma’s van het BFVZ te
financieren die de saldi, de vastleggingsmachtigingen en de toegekende ontvangsten overschrijden.
Tabel 37 – Evolutie 2011-2013 van de kredieten voor de aanvullende programma’s van het fonds (in
miljoen euro)
2011

2012

2013

2011

Vastleggingen

2012

2013

Vereffeningen

Kredieten

18,6

18,6

18,0

5,1

6,5

7,8

Realisaties

11,9

0,1

17,5

0,0

2,4

6,1

Bron: Rekenhof
In 2013 werd 97,4 % van de achttien miljoen euro aan kredieten vastgelegd en 79,1 % van de
kredieten werd vereffend voor die aanvullende programma’s. Rekening houdend met een
besparingsmaatregel van 1,35 miljoen, bedraagt de vereffeningsgraad 95,7 %.
De vergelijking met de uitvoeringspercentages 2012 is niet significant want de besparingsmaatregelen en de beperking tot louter de onontbeerlijke werkingsuitgaven maakten het
onder meer niet mogelijk twee programma’s te finaliseren en vast te leggen ten gunste van
Burundi en Mozambique. Die programma’s werden uiteindelijk vastgelegd in 2013.
Sectie 16 – Ministerie van Landsverdediging
Tabel 38 – Evolutie van voor 2013 toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten (in miljoen
euro)
Vastleggingen
Initiële begroting

Vereffeningen
2.836,9

2.714,7

Aanpassingen

-32,7

-32,0

Overdrachten

6,7

6,7

Totale begroting

2.810,9

2.689,4

Benutte kredieten

2.617,4

2.649,2

Bron: Rekenhof, SAP-Fedcom

119 Basisallocatie 14 54 17 35.60.51 – Aanvullende programma’s bij het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid.
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De vereffeningskredieten voor 2013 werden voor 98,5 % benut.
Tabel 39 – Evolutie 2011-2013 van de uitgaven per categorie op basis van de ESR-codes (in miljoen
euro en in percentages)
Uitgavencategorieën

2011
Bedrag

Personeel
Werking en
investeringen
Overdrachten van
ontvangsten en
kapitaal

2012
%

Bedrag

2013
%

Bedrag

%

1.807,7

65,5 %

1.930,7

68,9 %

1.791,5

67,6 %

854,4

31,0 %

787,1

28,1 %

762,7

28,8 %

97,7

3,5 %

84,7

3,0 %

94,9

3,6 %

Andere

0,3

Totaal

2.760,1

0,2
100 %

2.802,8

0,1
100 %

2.649,2

100 %

Bron: Rekenhof, SAP-Fedcom
In 2000 werd een algemeen oriënterend document goedgekeurd met de titel “Strategisch
plan voor de modernisering van het Belgische leger 2000-2015; concrete voorstellen om in
de XXIe eeuw te stappen”. Dat omvatte een reeks aanbevelingen om te evolueren naar een
kleinere, maar meer mobiele strijdmacht. Het pleitte voor een sterke inkrimping van het
militaire personeelsbestand en voor de aankoop van materieel dat is afgestemd op nieuwe
dreigingen en nieuwe strijdvereisten (lichte pantserwagens, helikopters en transportvliegtuigen…). Een van de prioriteiten van de opstellers van het plan, was België te laten deelnemen aan militaire operaties om de vrede te handhaven, en niet meer uitsluitend op het
Europese continent.
Het plan werd meermaals gewijzigd. De laatste belangrijke wijziging dateert van 2010 en
leidde tot het “Plan voor de voltooiing van de transformatie”.
Naast de onvoorspelbaarheden die eigen zijn aan elke langetermijnplanning kreeg Defensie, net als andere ministeriële departementen, budgettaire beperkingen opgelegd door de
regering om aldus de openbare financiën te saneren. In tegenstelling tot wat aanvankelijk
beoogd werd, konden de kredieten voor Defensie niet op hetzelfde niveau worden gehandhaafd (in reële termen) tussen 2000 en 2013. De jaarlijkse kredieten werden in die periode
in werkelijkheid met nagenoeg 19 % teruggeschroefd (tegen constante prijzen, op basis van
de evolutie van de index van de consumptieprijzen).
Personeelsuitgaven
Eén van de prioriteiten van het strategisch plan 2000-2015 was het aantal militairen te verminderen en de personeelsuitgaven in de begroting van Defensie opnieuw in evenwicht te
brengen.
Het initiële plan bepaalde dat het personeelsbestand tegen 2015 nog maximaal 39.500 eenheden mocht tellen. Die doelstelling werd in 2003 bijgesteld naar 35.000 eenheden, in
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2009 naar 34.000 eenheden en in december 2011 naar 32.000 eenheden 120. Op 1 januari 2014 telde het personeelsbestand 32.463 voltijdse equivalenten. Bij ongewijzigd beleid zou
het op 1 januari 2015 onder de 32.000 moeten zakken en vóór eind 2020 zou het nagenoeg
30.000 moeten bedragen.
Het strategisch plan wou ook sleutelen aan het REKENING
aandeel VAN
van UITVOERING
de personeelsde investeVAN DEen
BEGROTING
/ 82
ringsuitgaven in de totale uitgaven van Defensie. Uiterlijk in 2015 mogen de personeelsuitgaven nog slechts 50 % van alle uitgaven vertegenwoordigen. Die evenwichtsoefening
moest zich voltrekken binnen een totaalbudget dat de regering had vastgelegd, zodat de
marges die vrijkomen door de personeelsinkrimping benut kunnen worden om een meerjareninvesteringsplan uit te voeren (principe van de “gesloten enveloppe”).
De personeelsuitgaven beliepen 1.504,1 miljoen euro in 2000 en 1.791,5 miljoen euro in 2013.
Tegen constante prijzen zijn ze echter met 7,9 % gedaald in diezelfde periode.
Dit zijn de belangrijkste redenen voor de stijging van de personeelsuitgaven:
Dit zijn
 de belangrijkste redenen voor de stijging van de personeelsuitgaven:
D
e wedde van de militairen werd in 2002 en in 2003 geherwaardeerd.
 wedde van de militairen werd in 2002 en in 2003 geherwaardeerd.
D
• De
e
premies
voor
buitenlandse
operaties
zijn
sinds
2007
substantieel
gestegen.
• De premies voor buitenlandse operaties zijn sinds 2007 substantieel gestegen.
 verjonging van het personeelsbestand moest de gemiddelde wedde doen dalen, maar D
• De
e verjonging van het personeelsbestand moest de gemiddelde wedde doen dalen,
heeft zich niet doorgezet. Ondanks diverse afvloeiingsmaatregelen, waaronder de vrijmaar heeft zich niet doorgezet. Ondanks diverse afvloeiingsmaatregelen,
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Bron: jaarverslag 2013 van de Algemene Directie Human Resources van Defensie

Bron: jaarverslag 2013 van de Algemene Directie Human Resources van Defensie
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Werkingsuitgaven
Van 2000 tot 2013 zijn de werkingsuitgaven met 5 % gedaald in nominale waarde
121
(645,5 miljoen euro in 2000 en 611,4 in 2013 ), wat nagenoeg overeenstemt met 27 % tegen
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Het personeelsbestand is weliswaar ingekrompen, maar de personeelsuitgaven vertegenwoordigen nog altijd veel meer dan de beoogde 50 % van alle uitgaven van Defensie. Ze
evolueerden van 60 % in 2000 tot 67,6 % in 2013. In diezelfde periode is het aandeel van
de werkingsuitgaven teruggelopen van 25,7 tot 23,1 % en dat van de investeringsuitgaven
daalde van 14,3 naar 9,3 %. In het kader van een gesloten enveloppe hebben de besparingsmaatregelen vooral invloed op de werkings- en investeringsuitgaven, waardoor het aandeel
van de personeelsuitgaven automatisch stijgt omdat die van nature minder samendrukbaar
zijn.
Werkingsuitgaven
Van 2000 tot 2013 zijn de werkingsuitgaven met 5 % gedaald in nominale waarde (645,5 miljoen euro in 2000 en 611,4 in 2013121), wat nagenoeg overeenstemt met 27 % tegen constante
prijzen. Die substantiële daling valt te verklaren door het effect van de rationaliseringsmaatregelen die Defensie zelf nam bij de uitvoering van het strategisch plan 2000-2015 en
de daaropvolgende plannen122. De daling vindt haar oorsprong ook in de noodzaak, voor
Defensie, om de werkingsuitgaven terug te schroeven om rekening te houden met de maatregelen ter versterking van het regeringstoezicht op de uitgaven en, in het bijzonder sinds
2012, de administratieve blokkering van kredieten.
Investeringsuitgaven
Van 2000 tot 2013 zijn de investeringsuitgaven geëvolueerd van 360,1 naar 246,3 miljoen
euro, wat neerkomt op -47 % tegen constante prijzen. Die daling was niet gestaag. De investeringsuitgaven liepen in 2002 tegen de 400 miljoen euro aan (391,0 miljoen euro) en ze
overstegen dat bedrag in 2008 (451,3 miljoen euro) en in 2009 (444,4 miljoen euro).
Het strategisch plan dat in 2000 werd goedgekeurd, legde de nadruk op de aankoop van
voldoende materieel dat geschikt is voor buitenlandse missies. Heel wat investeringen kregen groen licht, maar de gewenste hoeveelheden werden niet verkregen. Zo wou de landcomponent geleidelijk aan 6.700 oude of weinig bruikbare voertuigen declasseren en vervangen door 4.660 gemakkelijk te transporteren voertuigen. Op 1 januari 2014 was slechts
een kwart van die voertuigen aangekocht (1.238 voertuigen). In lijn met het plan voor de
voltooiing van de transformatie blijft de landcomponent, indien nodig, een deel van het
oude materieel gebruiken.
De lage realisaties zijn te verklaren door:
•
•
•

het streven van de regering naar een beperking van de overheidsuitgaven;
het feit dat er in het systeem van de gesloten enveloppe geen beschikbare investeringsmarges zijn;
de moeilijkheden om bepaalde grote militaire overheidsopdrachten te gunnen;

121 Die cijfers en de cijfers over de investeringsuitgaven (zie verder) werden opgesteld door Defensie. Ze verschillen
van de cijfers in tabel 39 omdat het ministerie de uitgaven van transfers (95 miljoen euro in 2013) bij de werkings- of
bij de investeringsuitgaven klasseert naargelang van het doel van de uitgaven. Die classificatie geeft namelijk een
beter beeld van de uitvoering van het strategisch plan 2000-2015.
122 Het plan voor de voltooiing van de transformatie dat in 2010 werd goedgekeurd, had bijvoorbeeld tot doel schaalvoordelen te creëren door een zestigtal militaire domeinen te verkopen.
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De vastleggingskredieten die in de begroting 2013 waren ingeschreven om groot materieel
aan te kopen, werden voor 54,8 % benut. De uitgaven die in 2013 werden vastgelegd, beliepen 78,5 miljoen, terwijl de geopende kredieten goed waren voor 143,3 miljoen euro. De bij
wet geopende kredieten waren bestemd voor de aankoop van 28 bijkomende pantservoertuigen. De regering oordeelde evenwel dat die uitgave niet onmiddellijk noodzakelijk was.
Dat alleen al verklaart de onderbenutting van de kredieten.
Sectie 17 - Federale Politie
Tabel 40 – Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2013 (in miljoen euro)
Vastleggingen
Initiële begroting

Vereffeningen
1.807,9

1.801,5

5,7

3,5

12,0

12,1

0,1

0

0

0

Totaal begroting

1.825,7

1.817,1

Benutte kredieten

1.787,1

1.774,7

Aangepaste begrotingen
Transfers KB
Plafondverhogingen
Begrotingsberaadslagingen

Bron: Rekenhof
De Federale Politie heeft in 2013 haar middelen voor bijna 99 % aangewend.
Tabel 41 – Evolutie van de uitgaven 2010 – 2013 per uitgavencategorie op basis van de ESR-codes (in
miljoen euro en in percentages)
Uitgavencategorieën

2011
Bedrag

2012
%

Bedrag

2013
%

Bedrag

%

Personeel

800,3

47,5 %

809,8

45,5 %

827,0

46,6 %

Werking en
investeringen

201,9

12,0 %

222,8

12,5 %

201,9

11,4 %

Inkomsten- en
kapitaaloverdrachten

682,8

40,5 %

746,9

42,0 %

745,8

42,0 %

1.685,0

100,0 %

1.779,6

100 %

1.774,7

100,0 %

Totaal
Bron: Rekenhof

Personeelsuitgaven
Ondanks de lineaire besparingsmaatregelen (14,8 miljoen euro) stijgen de personeelsuitgaven met meer dan zeventien miljoen euro. De stijging is onder meer het gevolg van de
verhoging van het rekruteringsquotum van 1.100 tot 1.500 eenheden (4,6 miljoen euro), van
de éénmalige aanwerving van de 250 agenten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zes
miljoen euro) en de indexatie van de kredieten (21,5 miljoen euro).
In 2012 besliste de Ministerraad om de personeelsformatie van de Federale Politie uitzonderlijk te versterken met 175 eenheden en het rekruteringsquotum tot 1.100 eenheden te
verhogen. Deze bijkomende uitgaven werden ook in 2013 (tien miljoen euro) gefinancierd
vanuit de interdepartementale provisie (Optifed).
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Op 20 juli en 30 november 2012 besliste de Ministerraad bovendien om het jaarlijkse rekruteringsquotum verder te verhogen van 1.100 tot 1.400 eenheden en in 2013 uitzonderlijk op
te trekken tot 1.500 eenheden. Daarvan werden er in 2013, gespreid over het jaar, 1.440 aangeworven. Daardoor moest het begrote krediet van 7,1 miljoen euro voor de bijkomende
100 aanwervingen maar voor 4,6 miljoen euro worden aangewend.
Op dezelfde Ministerraad werd ook beslist om uitzonderlijk 250 agenten aan te werven
voor het Brussel Gewest. Het gewest moest deze politieagenten betalen, maar het stortte de
uitgaven voor 2013, zes miljoen euro, pas in de loop van 2014 aan de federale Staat terug 123.
Werkings- en investeringsuitgaven
De werkings- en investeringsuitgaven bedragen 201,9 miljoen en dalen met 20,9 miljoen
euro ten opzichte van 2012. De benutting van de werkings- en investeringskredieten
(83,4 %) daalt dus ten opzichte van 2011 (93,9 %) en 2012 (89,1 %). Deze daling is hoofdzakelijk te wijten aan de administratieve blokkering van de kredieten (22,8 miljoen euro), de
opgelegde besparingen (12,3 miljoen euro) en de stringente maatregelen in het kader van de
begrotingsbehoedzaamheid124.
De daling is echter opmerkelijk omdat de minister van Binnenlandse Zaken en de commissaris-generaal van de Federale Politie125 een belangrijke inhaalbeweging op het vlak van de
werking en investeringen gepland hadden om de politie efficiënter te doen werken.
De beleidsruimte werd ook beperkt doordat de uitgaven voor de terugbetaling van het gedetacheerd personeel structureel onderschat waren126. De kredieten daarvoor moesten met
7 miljoen euro (25 %) worden verhoogd. Deze verhoging moest intern worden gecompenseerd, wat ten koste ging van andere werkings- en investeringsprojecten. In totaal werd in
2013 33,2 miljoen euro uitgegeven aan de terugbetaling van gedetacheerd personeel, waarvan 8,0 miljoen euro aan achterstallige facturen (2012 en vroeger). De maatregelen die in
2012 aangekondigd waren om de achterstallen zoveel mogelijk weg te werken en nieuwe
achterstallen te vermijden hadden nog niet het gewenste effect. Het Rekenhof wees er al
eerder op dat het krediet voor 2014 evenmin zal volstaan 127.
In 2013 moest de enveloppe voor de inrichtingswerken van het Rijksadministratief Centrum
in Brussel tweemaal worden verhoogd, met in totaal 8,8 miljoen euro. Daarvan was 3,4 mil-

123 Deze laattijdige doorstorting verklaart in grote mate het aanzienlijk verschil tussen de geraamde niet-fiscale kasontvangsten van de Federale Politie (79,1 miljoen euro) en de gerealiseerde niet-fiscale kasontvangsten (67,6 miljoen euro). In de aangepaste rijksmiddelenbegroting 2013 – Lopende ontvangsten – artikel 46.10.11 was voor de
terugbetaling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 9,4 miljoen euro ingeschreven.
124 Dit is het verstrengd toezicht op het verplicht en onvermijdbare karakter van de uitgaven (Omzendbrief van 10 september 2013 ter aanvulling van de omzendbrief van 26 maart 2013 betreffende de begrotingsbehoedzaamheid
voor het begrotingsjaar 2013).
125 Beleidsnota 2013, Parl. St. Kamer, DOC 53 2586/026, p. 21-23 en de opdrachtbrief van de commissaris-generaal van
6 september 2012, p. 16.
126 Het betreft in hoofdzaak de terugbetaling van de uitgaven van de personeelsleden die ter beschikking worden
gesteld door de lokale zones in de communicatie- en informatiecentra (CIC) en in de arrondissementele informatie
kruispunten (A.I.K.).
127 Bij de bespreking van het ontwerp van de initiële begroting 2014 heeft het Rekenhof gewezen op de (structurele)
onderschatting van deze uitgave (Parl. St. Kamer, DOC 53 3070/004, p.51).
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joen euro voor de Federale Politie128 die dat intern moesten compenseren ten koste van
andere werkings- en investeringsprojecten. De voorlopige afrekening van de inrichting van
het RAC-gebouw (38,9 miljoen euro) ligt 70 % hoger dan oorspronkelijk geraamd (23 miljoen euro)129. Door een vertraging in de veiligheidswerken kon het RAC-gebouw pas in mei
2014 in gebruik worden genomen, hoewel de ingebruikname was gepland voor december
2013. De vertraging van de verhuizing geeft aanleiding tot vertrekvergoedingen die voor
2014 worden geraamd op 1 miljoen euro.
Inkomens- en kapitaaloverdrachten
De uitgaven van inkomens- en kapitaaloverdrachten voor 2013 bedragen 746,0 miljoen euro
en liggen hiermee op hetzelfde niveau van 2012.
De belangrijkste uitgavenpost is de jaarlijkse dotatie aan de lokale politiezones (726,4 miljoen euro). Deze dotatie bestaat uit een basisdotatie, een aanvullende dotatie aan de probleemzones en een aantal kleinere toelagen. Ze wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex en is tot op heden vrijgesteld van de opgelegde besparingen. De dotaties worden
berekend en betaald op basis van de vermoedelijke index. De aanpassing aan de werkelijke
index gebeurt in het volgende begrotingsjaar. Omdat voor het begrotingsjaar 2013 de werkelijke index lager lag dan geraamd, ontvingen de zones 9,7 miljoen euro te veel aan dotaties.
Dit bedrag wordt afgehouden van de dotaties voor het jaar 2014.
Met betrekking tot de aanvullende dotatie aan de probleemzones, heeft het Rekenhof bij
de ontwerpen van begroting 130 er meermaals op gewezen dat de Raad van State in 2009 de
koninklijke besluiten tot financiering van de aanvullende dotatie voor de jaren 2003 tot
en met 2008 heeft vernietigd en dat de daaruit voortvloeiende schuld van 28,2 miljoen
euro nog steeds openstaat. De regering heeft naar aanleiding van deze opmerkingen steeds
bevestigd dat deze situatie, conform het regeerakkoord van 1 december 2011, zou worden
geregulariseerd als de financieringsregels van de geïntegreerde politie worden verbeterd.
Het Rekenhof stelt vast dat ook in 2013 daarover geen politiek akkoord bereikt werd. Het
wijst erop dat het bedrag als gevolg van de lopende burgerlijke procedures nog verder kan
oplopen.
Alternatieve financiering
Zoals de minister van Binnenlandse Zaken in haar beleidsnota 2013 had gesteld131, tracht de
Federale Politie andere alternatieve financieringsbronnen te gebruiken om haar financiële middelen te versterken. Voorbeelden zijn het gebruik van internationale of Europese
financieringsfondsen of het aanrekenen van een vergoeding voor prestaties die ze levert
voor derden. Voor dat laatste werd met de programmawet van 22 juni 2012 in de wet van

128 De inrichtingswerken worden volgens een verdeelsleutel gefinancierd door de Regie der Gebouwen en de Federale
Politie. De Ministerraad van 19 juli 2013 ging akkoord met een verhoging van de enveloppe van 6,3 miljoen euro,
waarvan 2,4 miljoen euro voor de Federale Politie. De Ministerraad van 22 november 2013 ging akkoord met een
verhoging van de enveloppe met 2,5 miljoen euro, waarvan 1 miljoen euro voor de Federale Politie.
129 Zie ook Parl. St. Kamer, DOC 53 3070/004, p. 49-51.
130 Parl. St. Kamer, DOC 53 2112/002, p.47 (commentaar bij de aangepaste begroting 2012), Parl. St. Kamer, DOC
53 2521/004, p. 49 (commentaar bij de initiële begroting 2013) en Parl. St. Kamer, DOC 53 3070/004, p. 47 (commentaar bij de initiële begroting 2014).
131 Algemene beleidsnota van de Federale Politie en de geïntegreerde werking van 21 december 2012 – Financieel
beleid en beheer, Parl. St. Kamer, DOC 53 2586/026, p. 22-23.
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7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst een specifiek artikel
ingevoegd dat het mogelijk maakt dergelijke vergoeding aan te rekenen 132. Doordat een politiek akkoord over de juiste uitvoeringsregels voor het doorrekenen van deze vergoeding
uitblijft, werd nog geen koninklijk besluit gepubliceerd en konden er nog geen kosten worden aangerekend.
Juridisch geschil over het vakantiegeld
De Raad van State heeft op 19 december 2013 het koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot wijziging van het koninklijk van 29 april 2009 vernietigd (arrest nr. 225.923). Daardoor kunnen
alle politieambtenaren voor de jaren 2009 en 2010 aanspraak maken op een vakantiegeld
van 92 % van een maandwedde. De kostprijs voor de Federale Politie bedraagt 15,1 miljoen
euro133.
Sectie 18 – FOD Financiën
Tabel 42 – Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2013 (in miljoen euro)
Vastleggingen
Initiële begroting

Vereffeningen
3.628,8

5.388,1

133,7

174,3

Transfers KB

6,6

7,1

Plafondverhogingen

0,0

0,0

Begrotingsberaadslagingen

5,0

5,0

Totaal begroting

3.774,1

5.574,4

Benutte kredieten

3.611,7

3.571,9

Aangepaste begrotingen

Bron: Rekenhof
De FOD Financiën gebruikte in 2013 64,1 % van zijn vereffeningskredieten, ten opzichte van
89,2 % in 2011 en 75,3 % in 2012. Bovenop de lineaire besparing van 52,0 miljoen euro waarmee al bij ingediende begrotingen werd rekening gehouden, werd 117,5 miljoen euro van
de vereffeningskredieten in het kader van de budgettaire behoedzaamheid administratief
geblokkeerd. Dat bedrag omvat de besparingsmaatregelen van het begrotingsconclaaf van
12 juli 2013 (22,5 miljoen euro).
Het relatief lage aanwendingspercentage van de vereffeningskredieten wordt in hoofdzaak
verklaard doordat België zijn bijdrage aan het IMF (1.847,7 miljoen euro) niet heeft betaald.
Omdat de resolutie van het IMF over de quotahervorming van de bijdragen in 2013 nog niet

132 Tot op heden rekent de politie bijvoorbeeld geen vergoeding aan als ze wordt ingeschakeld bij sportwedstrijden en
muziekfestivals. Voor de hele geïntegreerde politie werd de kostprijs van de ordehandhaving bij dergelijke evenementen geraamd op acht miljoen euro per jaar. Het ingevoegde artikel 115, §4 bis laat aan de bestuurlijke politie toe
om, naast de bestaande regeling in artikel 115, een vergoeding te vragen voor opdrachten die ze levert voor derden. Zie ook Rekenhof, “Financieel beheer van de ontvangsten voor prestaties voor derden”, 169 e Boek,  Volume I,
p. 379-390.
133 Daarnaast kende het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende toewijzing van een federale dotatie aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones bedoeld om aan de leden van het operationeel kader van de lokale politie
het vakantiegeld ten belope van 92 % toe te kennen voor de jaren 2009 en 2010, hiervoor een federale dotatie van
28, 3 miljoen euro toe aan de gemeenten en aan de meergemeentepolitiezones.
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door het vereiste aantal lidstaten was geratificeerd, zal deze bijdrage wellicht in de loop van
2014 worden betaald134.
Zoals in 2011 en 2012, wordt de begroting van de FOD Financiën ook in 2013 gekenmerkt
door uitzonderlijke uitgaven. De begrotingsuitvoering kan dan ook pas over meerdere jaren
worden vergeleken als deze eenmalige uitgaven niet mee gerekend worden. Het gaat om:
•
•
•
•
•
•

•

de nationalisatie van de bank Belfius in 2011 voor 4 miljard euro;
de deelname in 2011 in de kapitaalsverhoging van de nv ASTRID voor 52,0 miljoen euro;
de deelname in 2011 in de kapitaalsverhoging van Dexia voor 2.915,0 miljoen euro;
de toekenning van 84,9 miljoen euro bijkomende personeelskredieten in 2011 doordat de
FOD Financiën tot Fedcom was toegetreden;
de storting in 2013 van de bijdrage FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment
and Partnership) van 1,5 miljoen euro;
de verwerving in 2013 van de bewijzen van deelgerechtigheid in de naamloze vennootschap Financière Rue de France voor 4,9 miljoen euro (in het kader van de herstructurering van de NMBS);
de storting in 2013 van de bijdrage van 448,2 miljoen euro in de kapitaalsverhoging van
de Europese Investeringsbank.

In onderstaande tabel wordt met deze uitgaven geen rekening gehouden 135.
Tabel 43 – Evolutie van de uitgaven 2011 – 2013 per uitgavencategorie op basis van de ESR-codes en
na verrekening van de uitzonderlijke uitgaven (in miljoen euro en in percentages)
Uitgavencategorieën
Personeel

2011
Bedrag

2012
%

Bedrag

2013
%

Bedrag

%

1.359,9

75,1 %

1.353,5

45,4 %

1.323,0

42,4 %

Werking en investeringen

287,9

15,9 %

343,9

11,5 %

344,4

11,0 %

Inkomsten- en kapitaaloverdrachten

101,4

5,6 %

105,5

3,7 %

278,3

8,9 %

6,7

0,4 %

1.119,3

37,6 %

1.117,9

35,9 %

55,2

3,0 %

57,8

1,9 %

53,5

1,7 %

1.811,1

100,0 %

2.980,0

100,0 %

3.117,1

100,0 %

Kredietverlening
Anderen
Totaal
Bron: Rekenhof

Personeelsuitgaven
De personeelsuitgaven vormen de belangrijkste uitgavenpost van het departement
(1.323,0 miljoen euro of 42,4 %). Ze dalen ten opzichte van 2011 (-36,9 miljoen euro) en
2012 (-30,5 miljoen euro). Deze daling is in hoofdzaak toe te schrijven aan:

134 Dat deze bijdrage aan het IMF nog niet is vereffend, verklaart in grote mate het hoge encours van het departement
(2.079,3 miljoen euro – toestand 31 december 2013).
135 In tegenstelling tot de tabel in het 170 e Boek wordt de deelneming van de Belgische Staat in het kapitaal van de nv
European Stability Mechanism (1.117,9 miljoen euro) niet weggelaten omdat deze uitgaven ook volgende jaren zijn
gepland.
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•
•
•

de selectieve vervanging van gepensioneerde personeelsleden136;
de overdracht van het restaurantpersoneel van de FOD Financiën naar Fedorest 137;
de bij conclaaf opgelegde besparing van 26,4 miljoen euro.

De beslissing van de regering om van de bedienden van de hypotheekbewaarders statutaire
ambtenaren te maken, heeft geen invloed op de personeelsuitgaven 2013. Door de laattijdige
publicatie van de koninklijke besluiten 138 werd deze beslissing tot 2014 uitgesteld en werden
bijgevolg de specifieke personeelskredieten daarvoor (13,5 miljoen euro) niet aangewend139.
Door de opgelegde administratieve blokkering kon bovendien bijkomend 34,7 miljoen euro
aan personeelskredieten niet worden aangewend.
Werkings- en investeringsuitgaven
De werkings- en investeringsuitgaven (344,4 miljoen euro) blijven vrij stabiel ten opzichte
van 2012 (343,9 miljoen euro). De stijging ten opzichte van 2011 (+56,5 miljoen euro) is te
verklaren doordat vanaf 2012 de gerechts- en vervolgingskosten inzake de inning en de
invordering van de belastingen integraal ten laste zijn van de algemene uitgavenbegroting,
terwijl deze tot en met 2011 werden gecompenseerd met de rijksmiddelenbegroting (ontvangsten uit gerechtelijke vervolgingen).
De FOD Financiën moest ook bijdragen tot de algemeen opgelegde besparingen:
•
•
•

een lineaire vermindering van de werkings- en investeringskredieten met 25,6 miljoen
euro;
een administratieve blokkering van 58,3 miljoen van de werkings- en investeringskredieten;
een verscherpt toezicht op de verplichte en onvermijdbare uitgaven naar het jaareinde
toe (in het kader van de begrotingsbehoedzaamheid).

Van de 44,3 miljoen euro vastleggingskredieten voor investeringen werd slechts 12,0 miljoen euro (27,2 %) aangewend als gevolg van de begrotingsbehoedzaamheid140. In het bijzonder van de investeringsuitgaven voor informatica werd slechts 17,3 % vastgelegd. Doordat 15,5 miljoen euro kredieten administratief werden geblokkeerd en voor 8,2 miljoen euro
ICT-vastleggingsdossiers naar 2014 werden overgedragen, werd slechts 5,0 miljoen euro van
de 28,7 miljoen euro aan toegekende ICT-vastleggingskredieten aangewend. Dat verklaart
op zijn beurt de lage aanwending (19,4 miljoen euro) van de toegekende ICT-vereffenings-

136 Het aantal personeelsleden (exclusief keuken- en schoonmaakpersoneel) in dienst bij de FOD Financiën daalde van
26.079 in 2011 tot 24.133 in 2012 en 23.409 in 2013 (Jaarverslag FOD Financiën voor de jaren 2011, 2012 en 2013).
137 Deze personeelsuitgaven worden mee verrekend in de dotatie aan Fedorest. Deze bedroeg in 2011 15,6 miljoen
euro, in 2012 20,3 miljoen euro en 30,4 miljoen euro in 2013.
138 Het koninklijk besluit van 12 september 2013 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan van de bedienden der hypotheekbewaarders en het koninklijk besluit van 20 januari 2014 tot
vaststelling van de datum van het in werking treden en tot uitvoering van de wet van 11 december 2006 betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders.
139 Ter compensatie werden de geplande ontvangsten niet gerealiseerd. Als hun personeel rechtstreeks door de FOD
was betaald, zouden de hypotheekbewaarders de lonen van deze bedienden niet langer afgetrokken hebben van
de gelden die ze aan de Schatkist doorstorten.
140 De administratieve blokkeringen van de kredieten en het verscherpte toezicht op het verplichte en onvermijdbare
karakter van de uitgaven.
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kredieten (33,0 miljoen euro). Volgens de administratie zorgt de niet-uitvoering van deze
dossiers voor een vertraging in de modernisering van het departement.
De Ministerraad van 27 april 2012 besliste het effectiseringsfonds voor de ICT-modernisering van de FOD Financiën 141 bij de opmaak van de begroting 2013 op te heffen en het eindsaldo ervan in de rijksmiddelenbegroting te storten. Tot op heden werd noch een wettelijk
initiatief tot afschaffing van het fonds genomen, noch het eindsaldo in de rijksmiddelen
gestort. In 2013 werden op het fonds geen uitgaven meer verricht. Het saldo ervan bedroeg
eind 2013 12,4 miljoen euro.
De FOD Financiën stelt ook zijn ICT-infrastructuur en zijn drukkerij ter beschikking van
andere federale overheidsinstellingen. De ontvangsten en uitgaven m.b.t. deze dienstverlening worden geboekt op een daartoe specifiek gecreëerde orderekening van de Thesaurie.
Voor het begrotingsjaar 2013 werd 0,8 miljoen aan ontvangsten en 0,1 miljoen euro aan uitgaven geboekt. Het saldo van deze orderekening bedroeg eind december 2013 3,2 miljoen
euro. Het conclaaf voor de initiële begroting 2013 besliste dat deze orderekening moest
worden opgeheven en het eindsaldo ervan in de rijksmiddelenbegroting moest worden gestort. Daarnaast moesten de kosten van deze dienstverlening worden geëvalueerd; de FOD
Financiën wil immers uitgroeien tot de enige drukkerij van de federale overheid en wil
daartoe een afzonderlijk agentschap (Fedopress) oprichten142.
Het Rekenhof stelt vast dat geen van deze beslissingen werd uitgevoerd en wijst erop dat in
de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 het gebruik van orderekeningen niet meer voorkomt.
Het gebruik van orderekeningen doet bovendien afbreuk aan de budgettaire transparantie
omdat ze aanleiding kunnen geven tot het oneigenlijk aanwenden van kredieten en het
aanleggen van reserves die buiten de normale budgettaire controle vallen143.
Begin 2013 zette de FOD Financiën de samenwerking met de firma Unisys voor de verdere
ontwikkeling van het IT-project STIMER 144, d.i. het elektronische beheer van de inning
en invordering van belastingen, stop. In totaal werden voor 29,1 miljoen euro werken aan
Unisys uitbesteed, waarvan de FOD Financiën 21,4 miljoen euro heeft betaald. In maart
2013 startte de FOD Financiën een procedure voor de rechtbank om een vergoeding van
8,8 miljoen euro te krijgen voor de te veel betaalde prestaties. Unisys van zijn kant eiste
4,6 miljoen euro voor geleverde maar nog niet betaalde prestaties. Begin 2014 kwamen

141 Het effectiseringsfonds werd opgericht bij de programmawet van 27 december 2006 (aanpassing van de organieke
wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen). Het fonds diende om met een gedeelte
van de opbrengst van de effectisering van de fiscale schuldvorderingen de ICT-modernisering van de FOD Financiën te financieren.
142 Geïntegreerd managementplan 2012-2017 van de FOD Financiën (p. 166-172).
143 Zie ook Rekenhof, Commentaren en opmerkingen bij de aangepaste begroting 2012, Parl. St. Kamer, DOC 53 2112/005,
p.60.
144 STIMER bestond uit elf modules (elk met een specifieke doelstelling), een onderhoudscomponent en een analyse
van de boekhouding douane. Vier modules zijn operationeel (penale boetes, roerende voorheffing, voorafbetalingen en Dienst voor Alimentatievorderingen). De andere modules waren nog steeds in de fase van programmering.
De komende jaren zullen deze modules verder worden ontwikkeld, intern of via een nieuwe overheidsopdracht.
Daartoe werd het IT-project FIRST (Federal Integrated Recovery System and Tax Refund) opgezet.
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beide partijen tot een minnelijke schikking waarbij ze de vergoeding beperkten tot 0,65 miljoen euro elk 145.
De steunmaatregelen die de Federale Staat tijdens de financiële crisis (2008-2013) aan
financiële instellingen in moeilijkheden bood, vereiste de bijstand van juridische en financiële experts. In 2013 had de FOD Financiën daarvoor diverse vereffeningskredieten voor in
totaal 10,1 miljoen euro:
•

•
•

een krediet van 0,9 miljoen euro voor de uitgaven door de Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij (FPIM) in het kader van haar opdracht als investeringsmaatschappij van de federale overheid146;
een krediet van 7,6 miljoen euro voor de financiële en juridische bijstand in het kader de
staatsgarantie voor Dexia 147;
een krediet van 1,6 miljoen voor de uitgaven i.v.m. de rechtszaak over de ontmanteling
van de voormalige Fortisbank.

Het Rekenhof merkt op dat van die 10,1 miljoen euro slechts 2,1 miljoen euro werd uitgegeven, waarvan 0,6 miljoen euro voor de financiële en juridische bijstand in het kader van de
staatsgaranties aan Dexia en 1,5 miljoen voor de rechtszaak over de voormalige Fortisbank.
Deze lage aanwendingsgraad wordt gedeeltelijk verklaard doordat de uitgaven onmiddellijk
worden vastgelegd terwijl de vereffening slechts plaatsvindt naarmate de facturen worden
ontvangen. Een andere belangrijke reden is echter de compensatie van uitgaven en inkomsten die de FPIM verricht in het kader van haar opdracht als investeringsmaatschappij voor
de federale overheid. Deze compensaties op de rekening-courant van de Staat bij de FPIM
bedroegen voor 2013 6,4 miljoen euro en worden op die manier buiten de algemene uitgavenbegroting gehouden. Het Rekenhof wijst er nogmaals op dat het gebruik van de diverse
bronnen ter financiering van de uitgaven tengevolge van de financiële crisis, weinig transparant is, een berekening ervan bemoeilijkt en bovendien indruist tegen het universaliteitsbeginsel148.

145 De rechtbank van eerste aanleg van Brussel aanvaardde deze minnelijke schikking op 11 februari 2014 (vonnis
44/05/2014).
146 Basisallocatie 18.61.07.12.11.05. In uitvoering van artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de FPIM
heeft de Staat de verplichting alle kosten die de FPIM maakt in het kader van haar opdracht als investeringsmaatschappij van de federale overheid terug te betalen.
147 Basisallocatie 18.61.02.12.12. Bij de opmaak van de initiële begroting werd door de FOD Financiën een vereffeningskrediet van 1,5 miljoen euro gevraagd. Tijdens het begrotingsconclaaf van november 2012 (initiële begroting
2013) werd het krediet met 6 miljoen euro verhoogd. Van dit bedrag werd slechts 0,6 miljoen euro aangewend. Het
resterend krediet werd herverdeeld naar andere basisallocaties onder meer voor de financiering van de vergoeding
aan bpost (3,2 miljoen euro – basisallocatie 18.40.02.12.11.10) en de algemene werkingskosten (1,8 miljoen euro
– basisallocatie 18.40.02.12.11.01).
148 De FOD Financiën is zich bewust van dit probleem en tracht daarom een nieuw protocolakkoord met de FPIM af te
sluiten om onder meer het gebruik van de rekening-courant en de uitgaven die de FPIM ten laste van de federale
overheid maakt, beter te regelen (zie verantwoording bij de algemene uitgavenbegroting 2013 van de FOD Financiën – Parl. St. Kamer, DOC 53 2523/012, p. 22). Bij het afsluiten van dit Boek was een dergelijk akkoord nog niet
gesloten.
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Inkomsten- en kapitaaloverdrachten
De inkomsten- en kapitaaloverdrachten (278,3 miljoen euro) stijgen sterk ten opzichte van
2011 (+101,4 miljoen euro) en 2012 (+105,4 miljoen euro). Die stijging is onder meer toe te
schrijven aan:
•

•
•

het toenemende belang van de dotatie aan Fedorest en de gewesten, gecompenseerd
door een vermindering van de personeelskosten (30,4 miljoen euro, een stijging van
10,1 miljoen t.o.v. 2012);
de stijgende dotatie voor de intrestbonificatie voor groene leningen (70,2 miljoen euro,
een stijging van 33,2 miljoen t.o.v. 2012);
de betaling vanaf 2013 van bijdragen in het kader van steunmaatregelen aan Griekenland (129,0 miljoen euro)149.

De Ministerraad kende bij de eerste aangepaste begroting een bijkomend krediet (11,8 miljoen euro) toe voor de betaling van de Belgische bijdrage aan de PRGT-subsidieaccount van
het Internationaal Monetair Fonds (IMF)150 151. Deze bijdrage, die volledig wordt gecompenseerd, moest in principe betaald worden over twee jaren: de eerste schijf van 11,8 miljoen
euro in 2013 en de tweede schijf van 22,5 miljoen euro in 2014. Bij het begrotingsconclaaf
van juli 2013 werd beslist de betaling telkens met een jaar uit te stellen. Omdat de betaling
enkel kan gebeuren bij wet, werd de indiening van het desbetreffende wetsontwerp uitgesteld tot januari 2014 152. Dat verklaart waarom het krediet in 2013 niet werd aangewend en
opnieuw in de algemene uitgaven 2014 (11,8 miljoen euro) werd ingeschreven. Het Rekenhof merkt op dat, hoewel de betaling van de bijdrage werd uitgesteld, de compensatie van
11,8 miljoen euro voor 2013 wel werd ontvangen.
Kredietverlening
De uitgaven voor kredietverlening blijven stabiel ten opzichte van 2012 maar stijgen sterk
ten opzichte van 2011 (+1.111,2 miljoen euro). Dat komt doordat de Staat haar deelneming van
1.112,7 miljoen euro in het kapitaal van de nv European Stability Mechanism heeft betaald.
Fraudebestrijding
Tijdens de begrotingsconclaven werden diverse maatregelen voor fraudebestrijding genomen. In 2013 werden onder meer negentien scanners voor de douane (0,6 miljoen euro) en
geïntegreerde softwareprogramma’s voor datamining (2 miljoen euro) aangekocht.

149 Deze steunmaatregelen omvatten, enerzijds, de betaling van de bijdragen 2012 (28,5 miljoen euro) en 2013 (24,0 miljoen euro) in het kader van het tweede steunpakket aan Griekenland (basisallocatie 18.61.18.35.20.01), en anderzijds, de terugbetaling aan Griekenland van de inkomsten (77,0 miljoen euro) die de Nationale Bank ontvangt uit
haar Griekse SMP-portofolio (Grieks overheidspapier verworven in het kader van het securities markets program
van het Europees Systeem van Centrale Banken (ESCB) – basisallocatie 18.61.18.35.20.02).
150 In februari 2012 besliste de raad van bestuur van het IMF om een deel van de winst van de verkoop van goud door
het IMF uit te keren als dividend, op voorwaarde dat voldoende lidstaten akkoord gingen om dit dividend terug
te storten als bijdrage voor de PRGT (Poverty Reduction and Growth Trust), waarmee het IMF leningen tegen lage
rentevoet aan de lage inkomstenlanden verstrekt. De Ministerraad ging daarmee op 5 oktober 2012 akkoord. Het
IMF stortte het dividend op 23 oktober 2012 aan de Nationale Bank van België die het op zijn beurt via een dividenduitkering in de loop van 2013 heeft doorgestort aan de Belgische Staat.
151 Basisallocatie 18.61.18.45.42.02.
152 Parl. St. Kamer, DOC 53 3251. Het wetsontwerp werd ingediend op 16 januari 2014 en goedgekeurd in plenaire
vergadering op 18 februari 2014.
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Andere aangekondigde maatregelen werden niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd:
•

•

•

De aankoop van twee backscatters (een bepaald type scanner) voor de douane. In de
initiële begroting werd daartoe een vastleggingskrediet van 1,8 miljoen euro en een
vereffeningskrediet van 0,9 miljoen euro toegekend153. Omdat de backscatters enerzijds
duurder waren dan geraamd en anderzijds één ervan door de opgelegde budgettaire discipline slechts kon worden besteld in oktober 2013, werd de aankoop ervan doorgeschoven naar 2014. De begroting 2014 van de FOD Financiën bevat echter geen krediet voor
de betaling van deze levering, die daardoor intern zal moeten worden gecompenseerd.
De intensievere samenwerking tussen de gewesten en de douane bij controles op de
verkeersbelasting. Die intensievere samenwerking zou gebeuren door de regelgeving
aan te passen, samenwerkingsakkoorden te sluiten en te zorgen voor alle operationele
noodwendigheden voor dergelijke controles. Over de akkoorden wordt nog overlegd in
de Waarnemingspost Gewestelijke Fiscaliteit.
De opmaak van een jaarlijks rapport door de Hoge Raad van Financiën (in samenwerking met alle actoren die bij de fraudebestrijding zijn betrokken) over de indirecte en
directe opbrengst van de fiscale en sociale fraudebestrijding. Het koninklijk besluit van
3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën werd daartoe nog niet aangepast.

Sectie 24 – FOD Sociale Zekerheid
Tabel 44 – Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2013 (in miljoen euro)
Vastleggingen
Initiële begroting

Vereffeningen

15.467,4

15.468,3

428,9

428,8

14,5

14,4

Totale begroting

15.910,8

15.911,7

Benutte kredieten

15.917,5

15.923,7

Aangepaste begroting
Overdrachten

Bron: Rekenhof
Het Rekenhof stelt vast dat de beschikbare kredieten, die voor 100,1 % benut werden, ontoereikend waren. De kredieten bestemd voor de tegemoetkomingen aan gehandicapten
in uitvoering van de wet van 27 februari 1987 vertonen een overschrijding met 17,7 miljoen
euro bij de vastleggingen en met twaalf miljoen euro bij de vereffeningen. Artikel 2.24.4 van
de begrotingswet laat echter een debetpositie toe voor de basisallocatie in kwestie154.

153 Basisallocatie 18.80.02.74.22.06
154 Basisallocatie 24.55.22.34.31.06.
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Tabel 45 – Evolutie 2011-2013 van de uitgaven per categorie op basis van de ESR-codes (in miljoen
euro en in percentages)
Uitgavencategorieën
Personeel
Werking en
investeringen
Overdrachten van
ontvangsten en
kapitaal

2011
Bedrag

2012
%

Bedrag

2013
%

Bedrag

%

103,8

0,9 %

106,1

0,7 %

108,2

0,7 %

33,7

0,3 %

27,6

0,2 %

31,5

0,2 %

11.106,7

98,7 %

14.319,1

99,1 %

15.783,8

99,1 %

Toekenning van
kredieten

0,0

Diverse verrichtingen

0,2

0,01 %

0,2

0,01 %

0,2

0,01 %

11.244,4

100 %

14.453,0

100 %

15.923,7

100 %

Totaal

0,0

0,0

Bron: Rekenhof
Personeels-, werkings- en investeringsuitgaven
Bij de aanpassing van de begroting 2012 en de opmaak van de begroting 2013 werden in
het kader van de strijd tegen de sociale fraude bijkomende middelen toegekend om sociaal
controleurs in dienst te kunnen nemen. In 2012 kon de sociale inspectie 25 controleurs aanwerven.
Die aanwervingen hebben het netto-aantal van het controlepersoneel niet doen stijgen omdat natuurlijke afvloeiingen niet gecompenseerd konden worden wegens verplichte besparingen en blokkeringen op personeelsvlak in 2013. Eind 2013 telde het controlepersoneel
245 eenheden, tegenover 256 eind 2012.
Overdrachten van ontvangsten en van kapitaal
Het grootste deel van die uitgaven gaat naar de betaling van tegemoetkomingen aan gehandicapten, naar toelagen voor de diverse stelsels en sectoren van het sociaal statuut van
de zelfstandigen, naar toelagen voor de socialezekerheidstelsels van de werknemers, naar
dotaties aan het globaal beheer om het financieel evenwicht van de sociale zekerheid te vrijwaren en naar de dotatie aan de Rijksdienst voor Pensioenen om de uitgaven te financieren
die verband houden met de inkomensgarantie voor ouderen. Die uitgaven alleen al beliepen
15.401,6 miljoen euro.
De bedragen van de toelagen en van de tegemoetkomingen aan gehandicapten zijn gekoppeld aan de schommelingen van de gezondheidsindex of van de prijsindex. De betalingen
voor tegemoetkomingen aan gehandicapten stegen in 2012 met 3,3 % en in 2013 met 3,6 %
door de gestage groei van het aantal uitkeringsgerechtigden155 en van het toegekende bedrag 156.

155 Begin 2011 waren er iets meer dan 306.000 uitkeringsgerechtigden en eind 2013 waren het er meer dan
320.000 (bron: FOD Sociale Zekerheid).
156 Dat gemiddelde bedrag is afhankelijk van het percentage van de handicap en van het inkomen, en is geëvolueerd
van 443 euro begin 2011 naar meer dan 470 euro eind 2013 (bron: FOD Sociale Zekerheid).
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Bij de begrotingscontrole werden een aantal kredieten teruggeschroefd met het oog op de
aanpassing aan het nieuwe inflatiepercentage, maar de dotaties werden verhoogd op basis
van een herberekening van het ESR-saldo van de sociale zekerheid.
Uitvoering van de programma’s
De maatregelen inzake begrotingsbehoedzaamheid hebben invloed gehad op het vlak van
het personeelsplan 2013, onder meer doordat de geplande selectie- en wervingsprocedures
werden stopgezet. Er moest een ICT-besparingsplan worden ingesteld en de contracten van
negen medewerkers werden beëindigd.
Sectie 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Tabel 46 – Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2013 (in miljoen euro)
Vastleggingen
Initiële begroting

Vereffeningen
321,3

329,3

-2,4

-5,5

2,3

-1,5

Totale begroting

321,2

322,3

Benutte kredieten

290,2

291,3

Aangepaste begrotingen
Overdrachten

Bron: Rekenhof
De vereffeningskredieten voor 2013 werden voor 90,4 % benut (90,7 % in 2012). De benuttingsgraad van bepaalde programma’s liggen echter lager dan 50 %, maar ze hebben slechts
betrekking op kleine bedragen.
Tabel 47 – Evolutie 2011-2013 van de uitgaven per categorie op basis van de ESR-codes (in miljoen
euro en in percentages)
Uitgavencategorieën

2011
Bedrag

2012
%

Bedrag

2013
%

Bedrag

%

Personeel

76,6

25,7 %

76,7

25,7 %

75,1

25,8 %

Werking en
investeringen

41,9

14 %

42,2

14,1 %

39,0

13,4 %

179,7

60,3 %

179,7

60,2 %

177,2

60,8 %

Overdrachten van
ontvangsten en
kapitaal
Andere

0,0

Totaal

298,2

Bron: Rekenhof

0,0
100 %

298,7

0,0
100 %

291,3

100 %

100

Personeelsuitgaven
Een provisioneel krediet van 875.000 euro werd in de begroting 157 ingeschreven om het
Fedocleanproject158 te financieren, rekening houdend met het feit dat dit project pas in
2013 zou worden opgestart. In totaal werd 650.000 euro verdeeld159 binnen de FOD160 om de
kredieten voor de bezoldigingen van het contractueel personeel te verhogen.
Werkings- en investeringsuitgaven
Terwijl andere uitgavencategorieën voor meer dan 90 % benut werden, werd van de werkings- en investeringsuitgaven maar 77 ,2 % benut.
Dat percentage komt grotendeels voort uit besparingsmaatregelen. Vele kredieten werden
geblokkeerd, met name binnen de activiteitenprogramma’s van de Directie Generaal – Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen (DG1). DG1 is bevoegd voor de organisatie, de
programmatiecriteria, de erkenningsnormen en de financiering van de gezondheidsinstellingen. De maatregel betrof de dienst Datamanagement (benuttingsgraad van 38 % - programma 25-51-2 betreffende de inzameling, controle, audit, analyse en terbeschikkingstelling van de nodige gegevens voor de ontwikkeling van een gezondheidsbeleid), de acute,
chronische ouderenzorg (benuttingsgraad van 66 % – programma 25-51-3) en de patiëntenrechten (realisatie van 30 % - programma 25-51-5). Wat de patiëntenrechten betreft, werden
vastleggingskredieten gereserveerd om potentiële tekorten van kredieten in de Smals- en
Fedocleandossiers te voorkomen. Het was niet meer mogelijk die kredieten uit te geven
nadat die reservering ingetrokken werd.
Overdrachten van ontvangsten en kapitaal
De overdrachten van ontvangsten en kapitaal vormen samen de belangrijkste uitgavenpost
van de FOD: die overdrachten betreffen hoofdzakelijk de dotaties aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (106,8 miljoen) en aan het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (18,8 miljoen).
Uitvoering van de programma’s
Duurzame ontwikkeling
De kredieten toegekend aan de POD Duurzame Ontwikkeling 161 werden maar zeer beperkt
benut (17,3 % vastgelegd en 17,9 % vereffend). De kredieten van die POD worden vooral gebruikt voor toelagen, ten belope van 8,9 miljoen euro, d.i. meer dan 79 % van alle kredieten
die aan de POD zijn toegekend.
In die toelagen zitten de werkingskosten en de middelen om de intrestlasten te verminderen die het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)162 betaalt. Het initiële
bedrag van 6,3 miljoen euro om de kostprijs van de leningen van het fonds te dekken, werd

157
158
159
160
161

Basisallocatie 25.40.14.01.00.01 – Provisioneel krediet Fedoclean.
Beslissing van de Ministerraad van 30 november 2013 en artikel 2.25.7 van de algemene uitgavenbegroting.
Koninklijke besluiten van 6 juli en 9 september 2013.
Die middelen zullen vanaf 2014 aan de FOD P&O worden overgedragen.
Die POD werd op 1 januari 2014 vervangen door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Dat valt onder de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (beslissing van de Ministerraad van 22 november 2013).
162 Naamloze vennootschap van publiek recht opgericht door de programmawet van 27 december 2005 (titel III,
hoofdstuk VIII). Ze komt tussen bij de financiering van structurele maatregelen om de globale kostprijs van energie
te verminderen in privéwoningen van de meest behoeftigen en bij de toekenning van goedkope leningen.
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echter niet gebruikt, omdat het krediet in zijn geheel geblokkeerd werd. Doordat het FRGE
niet gesubsidieerd werd, ontstond er in 2013 een negatief resultaat en daalden de wettelijke
reserves tot minder dan 5 % van het kapitaal.
Bij de andere toelagen is de benutting zo laag omdat initieel in de algemene uitgavenbegroting of een andere wet een wettelijke grondslag ontbrak voor subsidiëring via de procedure
voor de erkenning van de verenigingen163 die voor toelagen in aanmerking komen en via de
projectoproep die enkel in september 2013 gelanceerd werd.
Crisisbeheer
Het 1733-project164, het unieke oproepnummer voor de huisartsenwachtdienst, moet ervoor
zorgen dat de wachtdiensten veel minder zwaar worden. In 2012 kende de Ministerraad heel
wat financiële middelen toe, vooral om het proefproject 1733 Luxemburg te ontwikkelen
en naar andere geneeskundige zones uit te breiden 165. Die vrijgemaakte middelen moesten
de kredieten van de dotatie aan het agentschap “112” verhogen, dat was gecreëerd voor de
oproep tot de hulpdiensten166.
Zoals in 2012 stelt het Rekenhof vast dat de kredieten van 478.000 euro in 2013 niet benut
werden. Hoewel het agentschap opgericht werd door de wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112, bestaat het nog steeds niet en kon er geen
dotatie worden toegewezen. De in 2013 geplande activiteiten om het project 1733 te realiseren werden daarom gefinancierd vanuit de werkingskredieten van het directoraat-generaal
Gezondheidszorg.
Sectie 33 – FOD Mobiliteit en Vervoer
Tabel 48 – Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2013 (in miljoen euro)
Vastleggingen
Initiële begroting

Vereffeningen

3.687,1

3.673,1

Aangepaste begrotingen

-5,2

-5,4

Transfers uit interdepartementale provisies

0,9

0,9

Variabele kredieten

0,2

0,3

Totaal begroting

3.683,0

3.668,9

Aangewende kredieten

3.491,4

3.520,3

Bron: Rekenhof
De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft 96,0 % van zijn vereffeningskredieten voor 2013 benut,
ten opzichte van 98,6 % in 2012.

163
164
165
166

Basisallocatie 25.58.11.33.00.01 – Toelagen aan verenigingen.
Basisallocatie 25.52.21.41-40.02 – Dotatie aan het agentschap voor de oproep tot de hulpdiensten.
Beslissingen van 20 juli en 30 november 2012 tot toekenning van 146.000 en 344.000 euro.
Basisallocatie 25.52.21.41.40.02
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Tabel 49 – Evolutie 2011-2013 van de uitgaven per categorie op basis van de ESR-codes (in miljoen
euro en in percentages)
Uitgavencategorieën

2011
Bedrag

2012
%

Bedrag

2013
%

Bedrag

%

Personeel

69,9

2,0 %

69,5

2,0 %

68,0

1,9 %

Werking en
investeringen

27,7

0,8 %

27,9

0,8 %

26,8

0,8 %

3.431,6

97,2 %

3.311,4

97,2 %

3.406,3

96,8 %

Kredietverlening

0,1

0,0 %

0,1

0,0 %

18,9

0,5 %

Rentelast

0,4

0,0 %

0,5

0,0 %

0,3

0,0 %

3.529,7

100,0 %

3.409,4

100,0 %

3.520,3

100,0 %

Inkomsten-en
kapitaaloverdrachten

Totaal
Bron: Rekenhof

De toename van de uitgaven van de FOD Mobiliteit ten opzichte van 2012 met 3,2 %
(+110,9 miljoen euro) is het gevolg van de stijging van de subsidie- en dotatie-uitgaven en
van de kredietverlening.
Inkomsten- en kapitaaloverdrachten
De inkomsten- en kapitaaloverdrachten vormen de belangrijkste uitgavenpost van de FOD
Mobiliteit (3.406,3 miljoen euro of 96,8 % van de totale uitgaven).
Ondanks besparingen van 170 miljoen euro stegen de vereffende dotatie-uitgaven aan de
NMBS-groep ten opzichte van 2012 met 229,9 miljoen euro. Dat komt doordat in 2012 de
bedragen gepland in de beheersovereenkomsten met 253 miljoen euro waren verminderd
en ook omdat de kredieten werden geïndexeerd.
Bij de initiële begroting 2013 werden de dotaties ten gunste van de NMBS-Groep verminderd met 140 miljoen euro (vooral de investeringsdotatie (-125 miljoen euro), minder de
exploitatiedotatie (-15 miljoen euro)).
Bij de eerste begrotingsaanpassing moest de NMBS-groep bijkomend structureel 30 miljoen euro besparen. Die besparing mocht in geen geval leiden tot een verkleind aanbod van
openbare dienstverlening, noch tot een verhoging van de schuld van de NMBS-groep. Ze
werd geconcretiseerd door in plaats van 72 miljoen euro niet-gebruikte investeringsmiddelen terug te storten aan het Fonds voor Spoorweginvesteringen (FSI) zoals oorspronkelijk
geraamd, 102 miljoen euro terug te storten 167. Het Rekenhof merkt daarbij op dat dit geens-

167 Koninklijk besluit van 21 december 2013 betreffende de storting op rekening "Fonds voor Spoorweginvesteringen"
van de niet door de NMBS-Groep gebruikte investeringsmiddelen. Overeenkomstig artikel 288 van de programmawet (I) van 27 december 2006 evalueren de NMBS, de NMBS-Holding en Infrabel in september van het lopende
jaar in een voortgangsrapport welke investeringsmiddelen zij wellicht niet zullen kunnen realiseren tegen het eind
van het kalenderjaar. Op basis van dat verslag bepaalt een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit het bedrag
dat uiterlijk op 15 december van het lopende jaar in het Fonds voor Spoorweginvesteringen zal worden gestort.
Met ingang van het volgende begrotingsjaar worden de in het fonds gestorte middelen weer ter beschikking van
de NMBS-groep gesteld om het meerjareninvesteringsplan verder uit te voeren.
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zins een structurele besparing inhoudt aangezien de middelen in het volgende begrotingsjaar opnieuw volledig ter beschikking worden gesteld168 van de NMBS-groep.
De vergoeding aan bpost voor de taken van openbare dienst werd bij de initiële begroting
2013 nog berekend volgens het vierde beheerscontract. Door de inwerkingtreding van het
vijfde beheerscontract (1 januari 2013) werd van het oorspronkelijke krediet (311,2 miljoen
euro) slechts 222,8 miljoen euro vereffend. De vergoeding die nog volgens het vierde beheerscontract voor de periode van 24 september tot 31 december 2012 was verschuldigd
(88,9 miljoen euro) werd in het eerste kwartaal van 2013 niet vereffend. Op die manier werd
de staatssteun die bpost in 2011 en 2012 onrechtmatig had ontvangen (123,1 miljoen euro),
gecompenseerd. Bpost stortte het verschil van 34,2 miljoen euro op 7 juni 2013 aan de FOD
Mobiliteit.
In 2013 werd aan het Belirisfonds 127,2 miljoen euro toegekend. De totale vereffeningen van
het Belirisfonds liggen 24,7 miljoen euro lager dan in 2012. Van de 124,9 miljoen euro aan
vereffeningskredieten werd in 2013 92,4 miljoen gebruikt. Van de vastleggingskredieten
werd 66,5 miljoen euro aangewend. De onderbenutting komt deels door de budgettaire beperkingen opgelegd in het najaar van 2013 en de vervroegde afsluiting van de vastleggingsverrichtingen. Bovendien moest de vastlegging van een aantal dossiers naar 2014 worden
verschoven door het tekort aan ingenieurs en de vertragingen waarmee de beleidsinstanties
wijzigingen in het investeringsprogramma en budgettransfers hebben goedgekeurd. Daarnaast moest een aantal vastleggingen van voorgaande jaren worden geannuleerd (6,5 miljoen euro). Daardoor is het saldo van het fonds dat beschikbaar is voor bijkomende vastleggingen gestegen tot 311,3 miljoen euro. Het saldo van de niet betaalde vastleggingen is
gedaald met 32,3 miljoen euro tot 186,5 miljoen euro. Het saldo van het Belirisfonds voor
bijkomende vastleggingen en vereffeningen is in 2013 dus nog opgelopen met 67,1 miljoen
euro voor de vastleggingen en 34,7 miljoen euro voor de vereffeningen.
Tabel 50 – Evolutie van de nog vast te leggen en te vereffenen kredieten van het Belirisfonds en de
aanwending ervan in 2013 (in miljoen euro)
2012

2013

Vastleg- Vereffe- Vastleg- Vereffegingen ningen gingen ningen
Saldo op 1 januari

186,9

456,9

244,2

465,1

Ontvangsten

125,4

125,4

127,2

127,2

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-89,3

-117,1

-66,5

-92,4

Desaffectaties
Uitgaven
Annuleringen vastleggingen
vorige jaren
Saldo op 31 december

21,3
244,2

Saldo niet vereffende
vastleggingen
218,8

6,5
465,1

311,3

499,8

186,5

Bron: Rekenhof
Voor de overige fondsen van de FOD Mobiliteit en Vervoer stegen de beschikbare vereffeningskredieten in 2013 met 4,4 miljoen euro. Daardoor bedroeg het saldo ervan op 31 de-

168 De NMBS-Holding stortte 102 miljoen euro op 13 december 2013. Dit bedrag werd aan de NMBS-Holding teruggestort op 13 januari 2014.
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cember 2013 26,2 miljoen euro. Bij de opmaak van de begroting werd de toename van het
totale saldo van deze overige fondsen nog geraamd op 0,7 miljoen euro. De uitgaven op
deze fondsen bleven beperkt tot 77 % van de kredieten zodat het totale saldo bijkomend
met ongeveer 2,4 miljoen euro toenam. Daarnaast lagen de ontvangsten voor de fondsen
1,3 miljoen euro (9,6 %) boven de verwachtingen.
Van de variabele kredieten werden voornamelijk de personeelskredieten onderbenut (19 %
of 1,4 miljoen euro niet benut) en de werkingskredieten (34 % of 1 miljoen euro niet benut).
Dat komt vooral door de opgelegde budgettaire beperkingen. Voor een aantal van deze
fondsen werd bij de opmaak van de begrotingen voor 2013 nog rekening gehouden met een
verdere invulling van het personeelsbestand. Doordat de personeelsplannen niet op tijd
werden goedgekeurd, bleef er in 2013 echter onvoldoende tijd over om bijkomend personeel
aan te werven.
Tabel 51 – Saldo van de overige fondsen (in duizend euro)
Beschikbaar saldo op 31 december
Fonds

in vastlegging

in vereffening

2012

2013

2012

2013

Veiligheidsinstantie van de spoorwegen (DVIS)

2.196,5

4.451,9

3.250,4

4.668,9

Onderzoeksorgaan spoorongevallen

1.700,5

2.081,9

1.718,7

2.127,2

11.652,9

12.948,4

12.232,2

13.127,6

660,4

801,4

677,1

809,0

3.861,7

5.437,5

3.934,8

5.497,5

42,3

25,5

42,3

28,8

20.114,3

25.746,6

21.855,5

26.259,0

Fonds luchtvaart
Regulering spoorwegvervoer en luchthaven
Brussel-Nationaal
Uitzonderlijk vervoer
Instantie onderzoek scheepsongevallen (FOSO)
Totaal
Bron: Rekenhof

Kredietverlening
Door beursgang werd bpost een zuivere service provider van betalingsdiensten in opdracht
van de Staat. Daardoor moesten de financiële stromen tussen bpost en de Staat in het kader
van de financiële dienstverlening die bpost levert aan de Staat volledig transparant worden.
Er werden mechanismen ingevoerd voor de financiering door de Staat van zijn verrichtingen, zodat bpost verzekerd is van financiering vooraleer deze verrichtingen worden uitgevoerd. Daarom stelde de Staat in 2013 aan bpost een werkkapitaal van 18,8 miljoen euro ter
beschikking om de behoefte aan cash geld te dekken om de poststortingen op de rekening
van een derde bij een financiële instelling met hoofdzetel in België te verwerken en de internationale betalingen voor rekening van de Staat en de overheidsdiensten uit te voeren169.

169 Cf. amendement nr. 4 van de regering bij het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar
2013, Parl. St. Kamer DOC 53 2522/003, p. 12-15. Omdat ook alle wederzijdse vorderingen en schulden worden
vereffend, stortte bpost 65,7 miljoen euro aan de Staat als saldo van de afwikkeling van de wederzijdse rechten en
plichten.
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Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
Tabel 52 – Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2013 (in miljoen euro)
Vastleggingen

Vereffeningen

Initiële begroting

1.723,0

1.723,9

11,2

11,2

4,1

1,8

Totale begroting

1.715,9

1.714,6

Benutte kredieten

1.504,8

1.504,7

Aangepaste begroting
Overdrachten

Bron: Rekenhof
De vereffeningskredieten voor 2013 werden voor 87,7 % benut.
Tabel 53 – Evolutie 2011-2013 van de uitgaven per categorie op basis van de ESR-codes (in miljoen
euro en in percentages)
Uitgavencategorieën

2011
Bedrag

2012
%

Bedrag

2013
%

Bedrag

%

Personeel

8,5

0,6 %

8,9

0,6 %

8,9

0,6 %

Werking en
investeringen

6,7

0,4 %

6,0

0,4 %

6,3

0,4 %

Overdrachten van
ontvangsten en
kapitaal

1.452,0

98,9 %

1.524,1

98,9 %

1.488,8

98,9 %

Andere

0,6

0,05 %

1,4

0,1 %

0,7

0,06 %

Totaal

1.467,8

100 %

1.540,4

100 %

1.504,7

100 %

Bron: Rekenhof
Overdrachten van ontvangsten en kapitaal
De overdrachten van ontvangsten en kapitaal betreffen voornamelijk de toelagen aan de
OCMW’s, de dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil), waarop de POD toezicht houdt, en de toelagen aan de grote steden. Die toelagen
bedroegen 1.460,9 miljoen euro in 2013.
Hoewel het aandeel van de uitgaven voor de toelagen en de dotaties tussen 2011 en 2013 stabiel blijft (98,9 %), zijn de overdrachten in absolute cijfers in 2013 met meer dan 35,0 miljoen
euro gedaald.

106

Bij de begrotingsaanpassingen had de regering besloten dat de toelagen aan de OCMW’s
in het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie170 en de wet van 2 april 1965 betreffende het recht op maatschappelijke hulp171 niet
verhoogd zouden worden in verhouding tot de initiële begroting. Die besparing werd op
37,4 miljoen euro geraamd. De ramingen van de kredieten moesten in de loop van het jaar
geactualiseerd en indien nodig verhoogd worden om de terugbetalingen aan de OCMW’s
niet te hypothekeren. Nochtans werd er vervolgens beslist de toelagen aan de OCMW’s in
het kader van het recht op maatschappelijke hulp werkelijk te verminderen en die maatregel uit te voeren: vijf miljoen euro bij de eerste aanpassing en drie miljoen euro na een
herverdeling van de kredieten. Daarentegen werden de toelagen aan de OCMW’s voor de
maatschappelijke participatie en activering met 0,8 miljoen euro verhoogd via herverdelingen172. Dat leidde tot een vermindering van de kredieten voor de “digitale kloof bis” en voor
de facultatieve toelagen aan de instellingen die de sociale economie stimuleren.
Bij de eerste aanpassing van de begroting 2013 werd de dotatie aan Fedasil met 8,7 miljoen
euro teruggeschroefd173. Die vermindering werd echter beperkt door middel van vijf latere
overdrachten vanuit de interdepartementale provisie, voor in totaal 1,7 miljoen.
Uitvoering van de programma’s
De kredieten om het recht op maatschappelijke integratie te subsidiëren, werden voor
719 miljoen euro (96 %) vereffend. Dat is een stijging van meer dan 9 % in vergelijking met
2012174, die is toe te schrijven aan de stijging van het maandelijkse leefloon en van het aantal
begunstigden175 ervan.
Bovendien werd 1,26 miljoen euro (85,7 % van het toegekende krediet) betaald aan toelagen
aan de lokale overheden voor de uitvoering van de bemiddeling in het kader van de wet
op de gemeentelijke administratieve sancties176. Dat bedrag blijft stabiel in verhouding tot
2012. Daarin zitten voornamelijk de personeelskosten van 27 bemiddelaars in 26 steden177,
dus één per gerechtelijk arrondissement (of politiezone in het Brusselse gewest).
Wat bestaanszekerheid (programma 44 55 1) betreft, werden de kredieten van bepaalde
basisallocaties minder benut, met name:
•

De kredieten voor het recht op maatschappelijke hulp werden voor 72,2 % vereffend.
Die uitgaven zijn tot 2012 gelijkmatig gestegen178 met sterke stijgingen van het aantal

170 Dat recht kan de vorm aannemen van een leefloon, een job of tewerkstelling of een combinatie van beide.
171 Personen die niet in aanmerking komen voor het recht op maatschappelijke integratie (buitenlandse onderdanen
met een verblijfsvergunning die niet in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, asielzoekers en onregelmatig verblijvende personen) kunnen het recht op maatschappelijke hulp opeisen: financiële hulp, medische hulp, tewerkstelling.
172 Notificaties van de Ministerraad van 26 april 2016, 17/36.
173 Wet van 24 juni 2013 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 2013.
174 Vereffeningen: 646,3 miljoen euro in 2011 en 659 miljoen in 2012.
175 De stijging van het gemiddeld maandelijks aantal begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie bedraagt 3,3 % gedurende de elf eerste maanden van 2013 in vergelijking met het jaar 2012 (Bron: POD Maatschappelijke Integratie).
176 Het betreft de wet van 13 mei 1999. De wet van 14 juni 2013 is pas op 1 januari 2014 in werking getreden.
177 In feite halen 294 gemeenten voordeel uit dit beleid dankzij de samenwerkingsovereenkomsten met de 26 gesubsidieerde gemeenten.
178 Vereffeningen: 353,5 miljoen euro in 2011, 421,5 miljoen in 2012 en 344,3 miljoen in 2013.
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•

•

begunstigden in 2010 en 2011. Volgens de POD werden maatregelen genomen, voornamelijk inzake de voorwaarden tot gezinshereniging en door een filter in te voeren op de
aanvragen tot regularisatie wegens medische redenen. Door die maatregelen daalden
het aantal begunstigden en dus ook de uitgaven aanzienlijk. Het onbenutte saldo van de
kredieten bedraagt 132,5 miljoen euro.
De beperkte benutting van de kredieten voor de strijd tegen de digitale kloof door de lokale overheden179 (36,1 %) en de privaatrechtelijke instellingen180 (50,1 %), komt doordat
een recurrente herverdeling noodzakelijk is om een voorschot te kunnen betalen van
de helft van de kostprijs van de geselecteerde projecten. De herverdeling werd laattijdig
toegestaan en beïnvloed door de vereffeningen ten laste van de begroting 2014.
De onderbenutting van de kredieten181 voor de nazorg van drugsverslaafden (30,5 %)
is toe te schrijven aan de overdracht van de “usurperende” en in het regeringsakkoord
vermelde bevoegdheden naar de gewesten: alle huidige toelagen werden betaald en geen
enkele nieuwe toelage werd toegekend.

Bij het grootstedenbeleid (programma 44 55 5) werden de kredieten voor de kosten voor
opdrachten, studies, expertises en conferenties slechts voor 29,1 % benut en slechts 40,2 %
van de toelagen aan de verenigingen werd toegekend. De onderbenutting van de eerste
allocatie is toe te schrijven aan de budgettaire behoedzaamheid, de beperking van de verplichte uitgaven en de verschuiving van de betaling van het voorschot van een studie naar
2014. Inzake de toelagen aan de verenigingen werden, gelet op de spreiding van het proces
over twee jaar, enkel de verschuldigde voorschotten in 2013 betaald en komen de eventuele
saldi ten laste van het begrotingsjaar 2014.

5

Toegewezen ontvangsten

De federale Staat inde 107.479,1 miljoen euro aan fiscale ontvangsten. Daarvan wordt
15.108,2 miljoen euro geïnd voor rekening van derden (7.700,9 miljoen euro voor de gewesten, 4.885,9 miljoen euro voor de gemeenten en de provincies, 2.485,1 miljoen euro voor de
Europese Unie en 36,2 miljoen euro in het kader van de effectisering).
De fiscale ontvangsten van de federale Staat belopen dus 92.370,9 miljoen euro. Daarvan
vloeit 49.541,9 miljoen euro via toewijzingsfondsen naar andere overheden (deelstaten, sociale zekerheid, politiezones en een aantal andere begunstigden).
Elke toegewezen belasting heeft een specifiek doel en passeert bijgevolg via een welbepaald
toewijzingsfonds. Fiscale ontvangsten worden toegewezen in vier financieringsdomeinen:
de deelstaatentiteiten (33.309,6 miljoen euro), de instellingen van de sociale zekerheid
(15.677,4 miljoen euro), de politiezones (446,9 miljoen euro) en de diverse toewijzingen
(108 miljoen euro).

179 Basisallocatie 44 55 11 43.52.03 – Digitale kloof.
180 Basisallocatie 44 55 11 33.00.03 – Digitale kloof bis.  
181 Basisallocatie 44 55 11 33.00.05 – Nazorg drugsverslaafden.
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De volgende tabellen tonen:
•

•

•

de bedragen die in 2013 verschuldigd waren, d.w.z. de achterstallen die verschuldigd
waren voor voorgaande jaren en die op 31 december 2012 nog niet betaald waren, en de
bedragen die in 2013 op grond van diverse wetten verschuldigd waren;
de toestand van de fondsen, d.w.z. de overdracht van voorafnemingen die in 2012 niet
gebruikt werden, de ontvangsten (voorafnemingen op de fiscale ontvangsten in 2013),
de uitgaven (betalingen182 die effectief werden uitgevoerd in 2013) en het over te dragen
saldo;
het eventuele saldo van de bedragen die op 31 december 2013 verschuldigd waren.

De uitsplitsing van de cijfers volgens de wettelijke bepalingen en de begunstigden, is weergegeven in de tabellen B3 tot B7 van volume II van dit Boek.
Het Rekenhof is nagegaan of de voorafnemingen die werden uitgevoerd op de ontvangsten,
overeenstemmen met de bedragen die verschuldigd waren op grond van de wettelijke bepalingen, en of de betalingen die in 2013 werden uitgevoerd, correct zijn.

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

-7,08
0,01

-9,15

Franse Gemeenschap

Duitstalige Gemeenschap

Totaal 66.22

-12,55

43,16

28,22

Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Totaal 66.23

-0,05
-0,06

-0,11
0,39

Franse Gemeenschapscommissie

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Totaal 66.24

Totaal toewijzingen gemeenschappen en gewesten

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

-0,01

Vlaamse Gemeenschapscommissie

66.24 PB

-2,39

Vlaams Gewest

66.23 PB

-2,08

Vlaamse Gemeenschap

66.22 PB

-18,57

7,46

Franse Gemeenschap

Totaal 66.21

-26,03

Vlaamse Gemeenschap

66.21 Btw

(1)

6.330,05

8.582,26

(1)+(2)

(3)

Totaal

1.101,31

3.723,36

6.224,29

7.304,96

6,24

2.555,35

4.743,38

90,42

35,14

44,22

11,05

33.356,25 33.356,64

90,53

35,20

44,27

11,07

11.020,73 11.048,96

1.058,15

3.735,91

6.226,67

7.314,11

6,23

2.562,43

4.745,46

14.930,88 14.912,30

6.322,59

8.608,29

(2)

Definitieve beAchterstallen
dragen 2013

Verschuldigde bedragen voor 2013

(4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overdracht
naar 1/1/2013

33.309,62

90,33

11.029,22

7.297,00

14.893,07

(5)

Voorafnemingen

33.309,62

90,33

35,11

44,18

11,05

11.029,22

1.079,12

3.725,55

6.224,55

7.297,00

6,23

2.550,01

4.740,76

14.893,07

6.311,97

8.581,10

(6)

Betalingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4)+(5)-(6)

(7)

Saldo op
31/12/2013

Toestand van de toewijzingsfondsen

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

Tabel 54 – Fonds voor toewijzingen aan de deelstaatentiteiten (in miljoen euro)

5.1

(3)-(6)

(8)

47,02

0,09

0,04

0,04

0,01

19,74

22,19

-2,19

-0,26

7,96

0,01

5,33

2,62

19,23

18,08

1,16

Nog verschuldigde
bedragen
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Toewijzingen aan de sociale zekerheid

0,00
7,72

66.95 Verpakkingsheffing

Totaal accijnzen
783,79

989,28

130,00

859,28

13.542,32

0,00

13.511,20

31,12

15.829,20

10,08

90,58

127,52

194,91

15.990,27

10,95

98,77

140,40

245,73

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

161,07

0,87

66.91 Werknemersparticipatie

Totaal toewijzingen aan de sociale zekerheid

8,20

12,88

66.36 Opties op aandelen

66.35 Sociale Maribel

50,83

813,39

0,87

8,20

12,88

55,01

-0,1

66.38 Bijzondere socialezekerheidsbijdrage

2,54

-0,24

66.93 Jaarlijkse taks op verzekeringscontracten

2,78

0,00

-0,30

Totaal Ven.B, BNI en PB

176,48

0,00
176,77

0,00

0,00

92,04

0,00

0,00

0,00

644,50

471,90

144,12

28,48

(4)

Overdracht
op 1/1/2013

66.99 Personenbelasting (PB)

Niet verdeeld

687,03

981,57

130,00

851,57

13.557,96

0,00

13.532,58

25,38

(1)+(2)

(3)

Totaal

15.677,40

10,08

90,58

127,52

194,91

2,99

178,61

124,69

0,41

53,50

687,03

995,82

130,00

865,82

13.389,86

2.398,34

10.940,99

50,53

(5)

Voorafnemingen

25,38

15.723,05

10,96

89,90

124,85

184,28

2,87

151,82

105,67

0,41

45,74

623,31

995,82

130,00

865,82

13.539,24

2.398,34

11.115,52

(6)

Betalingen

767,73

-0,01

8,87

15,55

65,64

0

26,79

19,03

0,00

7,76

155,77

0,00

0,00

0,00

495,12

471,90

-30,41

53,63

(4)+(5)-(6)

(7)

Saldo op
31/12/2013

Toestand van de toewijzingsfondsen

66.98 Belasting niet-inwoners (BNI)

66.97 Vennootschapsbelasting (Ven.B)

96,76

7,72

66.33 Accijnzen op tabaksfabrikaten

66.92 Roerende voorheffing

-15,64

0,00

-21,38

5,74

(2)

(1)

Totaal btw en bedrijfsvoorheffing

66.34 Bedrijfsvoorheffing

66.37 Btw toewijzing sociale zekerheid

66.31 Btw educatief verlof RVA

Voor 2013

Achterstallen

Verschuldigde bedragen

Tabel 55 – Fonds voor toewijzingen aan de sociale zekerheid (in miljoen euro)

5.2

-6,53

0,00

-6,53

3,08

-2,66

5,74

267,22

-0,01

8,87

15,55

61,45

-0,33

24,66

160,49

(3)-(6)

(8)

Nog verschuldigde bedragen

Alle bedragen die in 2013 verschuldigd waren, werden betaald aan de deelstaten. De bedragen die nog verschuldigd zijn, zijn het resultaat van de toepassing
van de definitieve parameters 2013 die pas begin 2014 gekend zijn. Die 47 miljoen euro zal worden opgenomen bij de aanpassing van de rijksmiddelenbegroting van 2014.
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De toewijzingen aan de sociale zekerheid zijn weergegeven volgens de begunstigden in het
Boek 2014 over de Sociale Zekerheid183 en in de tabellen B5 van volume II van dit Boek.
Tussen die twee publicaties zijn er kleine verschillen in de verschuldigde bedragen door de
onjuistheid in sommige bedragen van de fiscale ontvangsten die de FOD Financiën aan de
RSZ meegedeeld heeft.
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, zijn de
volgende vaststellingen gedaan:
•

•

•

Overeenkomstig de wet zijn op de bedrijfsvoorheffing voorafnemingen uitgevoerd
omdat de btw ontoereikend bleek. De btw-ontvangsten werden evenwel niet volledig
voorafgenomen. De rijksmiddelenbegroting vermeldt immers 12,4 miljoen euro184 aan
btw-ontvangsten. Dat bedrag had het fonds 66.37 (BTW Toewijzing sociale zekerheid),
dat overigens een niet-toegestaan tekort van 30,4 miljoen euro vertoont, moeten financieren.
Voor de fondsen 66.31 en 66.37 (btw) en voor het fonds 66.34 (bedrijfsvoorheffing), liggen de voorafnemingen 495,1 miljoen euro hoger dan de uitgevoerde betalingen. Voor
de fondsen 66.37 en 66.34 zijn die betalingen bovendien 2,7 miljoen euro hoger dan de
verschuldigde bedragen.
Voor het fonds 66.31 werd het saldo van het bedrag dat in 2011 verschuldigd was185
(5,7 miljoen euro) niet aangezuiverd.

Voor de andere, aan de sociale zekerheid toegewezen ontvangsten, werd bovenop de verschuldigde bedragen 6,5 miljoen euro betaald die was voorafgenomen op de accijnzen en
0,3 miljoen die was voorafgenomen op de verzekeringstaks.
Er werden twee toewijzingsfondsen (66.35 - Sociale Maribel en 66.38 – Bijzondere socialezekerheidsbijdrage) geopend voor ontvangsten van de Algemene Administratie van de Inning
en de Invordering, die in werkelijkheid geen toegewezen ontvangsten zijn, maar ontvangsten die geïnd worden voor rekening van derden. Ze hadden bijgevolg via een orderekening
van de thesaurie moeten passeren.
Voor ontvangsten die aan de sociale zekerheid worden toegewezen, bedragen de niet-verschuldigde betalingen in totaal 9,5 miljoen euro. De voorafnemingen op de fiscale ontvangsten lagen 500,5 miljoen euro186 hoger dan de verschuldigde bedragen. Dat laatste bedrag is
dus niet op de rijksmiddelenbegroting terechtgekomen.

183 Zie Rekenhof, Boek 2014 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en openbare instellingen van sociale zekerheid, Brussel, september 2014, 189 p. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
184 Van de 1.832,2 miljoen euro van artikel 33.63 van de rijksmiddelenbegroting (btw, zegelrechten en diversen), heeft
12,4 miljoen euro betrekking op de btw.
185 Het koninklijk besluit van 27 juli 2011 wijst 12,7 miljoen euro toe aan de RVA voor het betaalde educatieve verlof.
186 Wat te veel werd voorafgenomen, is het verschil tussen het saldo op 31 december 2013 van de toewijzingsfondsen
(767,7 miljoen euro) en het verschuldigde saldo (267,2 miljoen euro).

Toewijzingen aan de politiezones

0,00

FOD Mobiliteit en Vervoer

327,78

212,81

0,21

9,97

6,99

195,63

114,97

0,00

114,97

449,05

226,77

0,21

9,97

20,95

195,63

222,27

0,00

222,27

(1)+(2)

(3)

Totaal

0,00

0,00

99,44

0,00

99,44

(4)

Overdracht
op 1/1/2013

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

121,26

0,00

FOD Binnenlandse Zaken

Totaal

13,96

FOD Justitie

13,96

0,00

Politiezones en Federale
Politie

66.61
Boetes
Verkeersveiligheid

107,30

0,00

107,30

(2)

(1)

66.44
Btw Pensioenen van de
geïntegreerde politie

PDOS

RSZPPO

Voor
2013

Achterstallen

Verschuldigde bedragen

Tabel 56 – Toewijzingen aan de politiezones (in miljoen euro)

5.3

(5)

446,90

219,78

227,12

0,00

0,00

Voorafnemingen

441,70

219,78

0,21

9,97

13,96

195,63

221,92

114,62

107,30

(6)

Betalingen

Toestand van de toewijzingsfondsen

104,64

0,00

104,64

(4)+(5)-(6)

(7)

Saldo op
31/12/2013

(3)-(6)

(8)

7,34

6,99

0,00

0,00

6,99

0,00

0,35

Nog verschuldigde
bedragen
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Wat het fonds 66.44 (Pensioenen van de politie) betreft, heeft de laattijdige goedkeuring
van het koninklijk besluit187 voor 2013 ertoe geleid dat de betaling van de verschuldigde
115 miljoen euro naar 2014 uitgesteld werd. De overgangsbepaling 188 waardoor btw-ontvangsten kunnen worden toegewezen voor de betaling van de werkgeversbijdragen voor
de pensioenen van de leden van de Federale Politie en van de algemene inspectie van de
federale en de lokale politie, blijft daarentegen bestaan (114,6 miljoen euro).
Voor het fonds 66.61 (Boetes verkeersveiligheid) worden de specifieke wettelijke bepalingen tot toewijzing van die ontvangsten, niet in acht genomen. De wet bepaalt immers dat
alle ontvangsten uit strafrechtelijke verkeersboetes (370,1 miljoen euro) aan het fonds voor
de verkeersveiligheid worden toegewezen, met uitzondering van een geïndexeerd bedrag
(230,9 miljoen euro) dat aan de rijksmiddelenbegroting wordt gestort. In 2013 moest dus
139,2 miljoen euro aan fonds 66.61 worden toegewezen, maar 219,8 miljoen euro werd voorafgenomen om de verschuldigde bedragen te kunnen betalen 189. Het Rekenhof stelt vast dat
noch de FOD Financiën, noch de FOD Binnenlandse Zaken de wettelijke bepalingen toepassen. Het bedrag van de toegewezen ontvangsten strookt niet met de wet en het bedrag
dat wettelijk gezien verschuldigd is aan de FOD Justitie (5 % van de toegewezen ontvangsten, dit is 7 miljoen euro) werd niet gestort in 2013. Bovendien wijken de betalingen af van
de ministeriële besluiten en laten de koninklijke besluiten op zich wachten.

187 Koninklijk besluit van 21 december 2013.
188 Artikel 55 van de wet van 24 oktober 2011.
189 Het ministerieel besluit tot toekenning van 96,7 miljoen euro aan de politiezones en aan de Federale Politie voor
2012, werd pas genomen op 28 januari 2013 en verhoogde bijgevolg het verschuldigde bedrag voor 2013.

Diverse toewijzingen

(2)

(1)

30,99

-6,10

-6,10

66.86 Btw Apetra

Totaal

93,83

24,89

0,00

57,07

11,55

45,52

11,86

(1)+(2)

(3)

Totaal
(4)

0,02

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Overdracht
op 1/1/2013

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

99,92

0,00

57,07

0,00

Totaal Creg

66.85 Bedrijfsvoorheffing MMA

11,55

45,52

66.83 Accijnzen Creg

66.84 Btw Creg

11,86

66.80 Verzekeringstaks aan
Rampenfonds

0,00

Voor
2013

Achterstallen

Verschuldigde bedragen

Tabel 57 – Diverse toewijzingen (in miljoen euro)

5.4

(5)

108,00

38,83

0,24

57,07

11,55

45,52

11,86

Voorafnemingen

38,83

0,24

57,07

11,55

45,52

11,86

108,00

(6)

Betalingen

Toestand van de toewijzingsfondsen

0,02

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

(4)+(5)-(6)

(7)

Saldo op
31/12/2013

(3)-(6)

(8)

-14,17

-13,93

-0,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Nog verschuldigde
bedragen
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Voor de btw die voor Apetra bestemd is190, belopen de toegewezen ontvangsten 38,8 miljoen euro terwijl de btw-lasten van Apetra in werkelijkheid 31,0 miljoen euro bedragen191. In
werkelijkheid past de FOD Financiën de wettelijke mechanismen niet toe. De FOD zou een
eindafrekening moeten maken die niet enkel rekening houdt met de btw die Apetra betaald
heeft (voor facturen van de verkoop van strategische voorraden aan de FOD Economie),
maar ook met de btw die Apetra teruggekregen heeft (op aankoopfacturen van diverse goederen), zodat de FOD Apetra enkel het verschil moet terugbetalen. De totale vordering van
de federale Staat ten aanzien van Apetra bedraagt bijgevolg 13,9 miljoen euro.
Het fonds 66.85 (MMA) dat zou moeten uitdoven, registreerde 0,24 miljoen euro aan uitgaven.
5.5
Conclusies en aanbevelingen
Wat de sociale zekerheid betreft, werd 500,5 miljoen euro voorafgenomen zonder dat daar
een verschuldigd bedrag mee overeenstemde192. Dat bedrag kwam dus niet terecht op de
rijksmiddelenbegroting. Bovendien lagen de betalingen 23,7 miljoen euro hoger dan de verschuldigde bedragen, o.m. 9,5 miljoen euro voor de toewijzing van ontvangsten aan de sociale zekerheid en anderzijds 13,9 miljoen euro voor de terugbetaling van de btw die Apetra
betaald heeft. De algemene en specifieke wettelijke bepalingen werden tot slot niet in acht
genomen.
Het Rekenhof beveelt dan ook aan meer aandacht te besteden aan de opmaak en de vereffening van die toegewezen ontvangsten, te overwegen de berekening ervan te vereenvoudigen en een betere samenwerking tot stand te brengen tussen de FOD Financiën en de FOD
Budget en Beheerscontrole.
Het Rekenhof dringt er ook op aan artikel 71 van de wet van 22 mei 2003 en van de specifieke wettelijke bepalingen die de diverse toewijzingsfondsen regelen, na te leven.

190 Apetra (Agence de pétrole - Petroleum Agentschap) is een publiekrechtelijke naamloze vennootschap met sociaal
oogmerk, die de strategische voorraden beheert die niet in handen zijn van de grote operatoren.
191 Code 9146 – Code 9145 van de jaarrekeningen van Apetra (nr. 0884.177.368, C 5.12, p. 21/32).
192 Het teveel dat geïnd werd, is het verschil tussen het saldo op 31 december 2012 van de toewijzingsfondsen (kolom 7) en de nog verschuldigde bedragen (kolom 8).
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Zowel de dienst Federale Accountant als sommige departementen hebben inspanningen gedaan om de kwaliteit van de jaarrekening 2013 te verbeteren. Op die manier wensten ze tegemoet te komen aan de opmerkingen die het Rekenhof had geformuleerd bij de jaarrekening
2012, onder meer op het vlak van de inventaris van de materiële en de financiële vaste activa,
de vergelijkbaarheid van de cijfers tussen de boekjaren en de toelichting bij de jaarrekening.
De jaarrekening 2013 geeft echter geen getrouw beeld van de toestand van het algemeen bestuur en de evolutie ervan. Ze vertoont nog tekortkomingen op het vlak van de volledigheid,
de juistheid en de getrouwheid van de boekhoudkundige verrichtingen. Concreet gaat het over
de toepassing van de notie van het vastgesteld recht, de naleving van de afgrenzing tussen de
boekjaren, het bestaan van organieke fondsen die niet bij wet zijn ingesteld, de boeking van
verrichtingen op wachtrekeningen en de voorzieningen voor risico’s en toekomstige kosten.
Anders dan tijdens de vorige boekjaren stelde het Rekenhof een gebrek aan medewerking vast
bij een deel van de departementen om de informatie over de afsluitverrichtingen en de boekingen tijdig te verkrijgen. Hoewel de nieuwe boekhouding sinds 2009 is ingevoerd, is de kennis
van de algemene boekhouding bij sommige departementen nog van een onvoldoende niveau.
Zij moeten op dat vlak meer inspanningen doen, maar ook de dienst Federale Accountant kan
zorgen voor meer richtlijnen en praktische instructies over de manier waarop de algemene
boekhouding moet worden gevoerd.
De interne controle blijft te zwak en het reglementair kader is nog steeds niet afgewerkt. Dat
heeft een nadelige invloed op de audits van het Rekenhof.
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 inventaris in Fedcom zullen hebben geïntegreerd, ten laatste op 31 december 2016.
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1

Samenvatting

1.1
Balans
De gegevens van de balans 2013, inclusief de toewijzing van het resultaat van het jaar zoals
dat blijkt uit tabel 2 hierna, kunnen als volgt worden samengevat:
Tabel 1 – B
 alans 2013 – geconsolideerd (in euro)
Activa
2012
Oprichtingskosten en
Immateriële vaste activa

2012 (aangepast)

2013

24.441.542,37

24.441.542,37

35.343.483,48

Materiële vaste activa

6.567.100.356,35

6.567.100.356,35

6.625.798.200,24

Financiële vaste activa

74.421.449.260,24

42.031.385.309,31

36.089.118.816,63

8.931.230.329,50

8.931.230.329,50

6.986.656.595,77

16.173.749,61

16.173.749,61

1.837.555.316,90

5.829.871.466,46

5.829.868.334,16

6.444.082.138,43

26.785.473.108,64

26.785.473.108,64

34.072.946.187,27

-76.256.049.740,44

-76.256.372.320,78

8.682.902.883,85

46.319.690.072,73

13.929.300.409,16

100.774.403.622,57

2012

2012 (aangepast)

2013

-292.799.647.995,91

-325.190.034.359,48

-338.204.565.576,97

475.216.330,08

475.216.330,08

654.810.679,45

Schulden > 1 jaar

302.860.370.359,53

302.860.370.359,53

318.997.785.658,02

Schulden < 1 jaar

34.311.618.029,45

34.311.614.729,45

40.235.541.919,13

Financiële leningen die
binnen het jaar vervallen

68.523.174.973,69

68.523.174.973,69

59.180.681.014,84

-67.051.041.624,11

-67.051.041.624,11

19.910.149.928,10

46.319.690.072,73

13.929.300.409,16

100.774.403.622,57

Vorderingen >1 jaar
Voorraden
Vorderingen <1 jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
en wachtrekeningen

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen voor
toekomstige kosten

Overlopende rekeningen en
wachtrekeningen

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
Het Rekenhof wijst erop dat vanaf dit jaar voor het eerst een realistische vergelijking kan
worden gemaakt met de cijfers van een vorig dienstjaar (in casu 2012) aangezien de verrichtingen van alle departementen sinds 2012 in de balans terug te vinden zijn.
De in het 170e Boek van het Rekenhof gepubliceerde cijfers van de balans over het boekjaar
2012 werden in 2013 gecorrigeerd voor een totaalbedrag van 32,4 miljard euro, hoofdzakelijk
wat betreft de daling van de financiële vaste activa. Deze vermindering is het gevolg van de
afboeking van de waarde van de participatie in de NMBS (-19,3 miljard euro) en de vermindering van de waarde van de deelnemingen in ontwikkelingsbanken met het opvraagbare
maar niet volstorte gedeelte (-13,1 miljard euro).
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Het Rekenhof wijst op de grote verschillen met de gecorrigeerde cijfers van het boekjaar
2012 van de bedragen van de financiële vaste activa (-5,9 miljard euro), de liquide middelen
(+7,3 miljard euro) en de overlopende rekeningen en wachtrekeningen (+85 miljard euro op
het actief en +87 miljard op het passief). Het Rekenhof gaat hier verder op in onder punt 3
Specifieke opmerkingen.
Net zoals dat het geval was tijdens de vorige jaren, steunt ook de rekening 2013 niet op de
inventaris van de bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook zoals artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat voorschrijft. De departementen hebben inderdaad vijf
jaar vanaf het moment van hun instap in Fedcom, om alle gegevens over hun immateriële
en materiële vaste activa in de boekhouding te integreren.
1.2
Resultatenrekening
De gegevens van de resultatenrekening 2013 kunnen als volgt worden samengevat:
Tabel 2 – Resultatenrekening 2013 – geconsolideerd (in euro)
Kosten
2012

2012 (aangepast)

2013

Aanwending van
consumptiegoederen en
diensten van derden voor
bewerking of doorverkoop

21.645.276,28

21.645.276,28

18.209.115,73

Andere aanwendingen van
verbruiksgoederen en van
diensten van derden

1.920.111.966,48

1.920.111.966,48

1.816.936.927,07

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

7.089.018.554,30

7.089.018.554,30

5.920.901.956,79

Economische afschrijvingen
op oprichtingskosten en op
immateriële en materiële
vaste activa

213.035.558,51

213.035.558,51

242.937.991,41

Economische subsidies aan
productie

1.867.552.994,16

1.867.552.994,16

1.834.379.651,13

Intresten en andere
courante financiële lasten

14.001.910.362,69

14.001.910.362,69

13.476.206.808,61

2.593.253.049,18

2.593.253.049,18

2.648.929.358,98

78.442.344.962,93

78.442.344.962,93

82.396.649.062,13

Andere
kapitaaloverdrachten

2.190.753.151,18

2.190.753.151,18

2.370.336.322,82

Kapitaalverliezen

1.074.517.939,92

1.074.517.939,92

3.157.906.617,31

21.785.407,11

21.785.407,11

241.047.997,39

109.435.929.222,74

109.435.929.222,74

114.125.069.060,97

Sociale prestaties
Andere
inkomensoverdrachten dan
sociale prestaties

Dotaties aan eigen
gereserveerde fondsen en
aan voorzieningen voor
risico's en kosten
Totale kosten
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Opbrengsten
2012
Verkopen van
handelsgoederen met het
oog op hun doorverkoop

2012 (aangepast)

2013

205.826.375,53

205.826.375,53

405.228.586,30

Gefactureerde prestaties
van diensten

2.908.837.360,68

2.908.837.391,79

2.183.383.390,52

Belastingen op productie
en invoer

36.931.819.817,98

36.931.819.985,70

36.590.643.583,72

Courante belastingen op
inkomen en op vermogen

53.341.514.087,23

53.341.514.087,23

55.979.691.310,96

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

3.099.095.086,99

3.099.095.086,97

3.803.741.959,03

Andere
inkomensoverdrachten
dan belastingen en sociale
bedragen

760.653.251,44

760.330.639,99

699.831.592,70

Andere
kapitaaloverdrachten

374.029.147,81

374.029.147,81

227.895.892,69

8.087.928.487,06

8.087.928.487,06

-2.516.232.947,65

49.717.248,01

49.717.248,01

40.754.102,20

105.759.420.862,73

105.759.098.450,09

97.414.937.470,47

-3.676.508.360,01

-3.676.830.772,65

-16.710.131.590,50

Kapitaalwinsten
Terugneming eigen
gereserveerde fondsen en
aan voorzieningen voor
risico’s en kosten
Totale opbrengsten
Over te dragen resultaat

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
De opvallendste verschillen met het boekjaar 2012 doen zich voor bij de andere inkomensoverdrachten dan sociale prestaties (stijging met 4 miljard euro) en bij de kapitaalwinsten
(een daling met 10,6 miljard euro). Het Rekenhof zet de oorzaken daarvan uiteen onder
punt 3 Specifieke opmerkingen.
1.3
Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen
Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 22 mei 2003 maakt de samenvattende rekening
van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische classificatie, deel uit van
de jaarrekening. De samenvattende rekening wordt opgesteld in termen van vastgestelde
rechten.
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Tabel 3 – Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 2013 (in euro)
Begrotingsuitgaven – Klasse 8
Niet-uitgesplitste uitgaven

Begrotingsontvangsten – Klasse 9

1.233.912,76 Niet-uitgesplitste
ontvangsten

28.962.764,00

Lopende uitgaven voor
goederen en diensten

8.106.993.956,93 Lopende ontvangsten
voor goederen en
diensten

2.112.596.010,18

Renten en bijdrage
in toevallige
exploitatieverliezen van
overheidsbedrijven

12.248.887.533,78 Inkomsten uit eigendom

2.577.952.606,46

Inkomensoverdrachten van
andere sectoren

9.146.537.043,95 Inkomensoverdrachten
aan andere sectoren

43.719.125.224,33

Inkomensoverdrachten
binnen de sector overheid

27.883.326.298,90 Inkomensoverdrachten
binnen de sector overheid

139.206.218,96

Kapitaaloverdrachten aan
andere sectoren

1.840.774.007,02 Kapitaaloverdrachten van
andere sectoren

209.219.325,95

Kapitaaloverdrachten
binnen de sector overheid

491.313.440,94 Kapitaaloverdrachten
binnen de sector overheid

12.000.000,00

Investeringen

296.472.466,25 Desinvesteringen

385.483.182,43

Kredietverleningen,
deelnemingen en andere
financiële producten

12.583.427.628,44 Kredietaflossingen,
vereffening van
deelnemingen en verkoop
van andere financiële
producten

15.019.103.241,10

Overheidsschuld –
boekhoudkundig saldo

34.265.515.912,79 Overheidsschuld –
boekhoudkundig saldo

47.291.338.248,04

106.864.482.201,76
Begrotingsresultaat

111.494.986.821,45

4.630.504.619,69

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
Het positieve begrotingsresultaat van 4.630,5 miljoen euro vloeit voort uit de deficitaire
lopende en kapitaalverrichtingen (-8.395,3 miljoen euro) en de positieve verrichtingen inzake de staatsschuld (13.025,8 miljoen euro). Dat positief saldo van de verrichtingen van de
staatsschuld betekent dat de Staat in 2013 meer geleend heeft dan hij heeft terugbetaald.
De totalen van de begrotingsontvangsten en de begrotingsuitgaven in deze tabel verschillen met 193,2 miljoen euro van de bedragen die in de uitvoeringsrekening van de begroting
zijn opgenomen (cf. tabel 15 en tabel 16 van hoofdstuk 2). Dit heeft te maken met ontvangsten die als negatieve uitgaven in de uitgavenrekening en uitgaven die als negatieve ontvangsten in de ontvangstenrekening werden geboekt.
De toelichting bij de jaarrekening verantwoordt dit verschil door erop te wijzen dat volgens
de economische classificatie terugbetalingen van ontvangsten of uitgaven hun oorspronkelijke ontvangst- of uitgavencode behouden. Op die manier blijven terugbetalingen van
onverschuldigde wedden of toegekende subsidies, bij wijze van voorbeeld, geklasseerd als
verminderingen van uitgaven in de klasse 8 (uitgaven) terwijl ze in de uitvoeringsrekening
van de begroting als ontvangsten worden opgenomen.
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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
2012

2012 (aangepast)

2013

Opbrengsten

105.759,4

105.759,1

97.414,9

Kosten

109.435,9

109.435,9

114.125,1

-3.676,5

-3.676,8

-16.710,1

Resultaat

Begrotingssaldo (*)
Ontvangsten

113.459,2

113.459,2

111.495,0

Uitgaven

108.097,0

108.097,0

106.864,5

5.362,2

5.362,2

4.630,5

Nettobegrotingssaldo

(*) Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
Het Rekenhof wijst erop dat het verschil van 21.340,6 miljoen euro tussen die twee totalen
te maken heeft met het feit dat het economisch en budgettair resultaat verschillen 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 zijn sommige opbrengsten en kosten die niet zijn gekoppeld aan financiële bewegingen (bv. afschrijvingen, waardeverminderingen, herwaarderingen) per definitie 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).
Het economisch resultaat voor 2013 ligt 13.033,3 miljoen euro lager dan het resultaat van
2012 (-3.676,8 miljoen euro). Het verschil wordt veroorzaakt door een daling van de opbrengsten (-8.344,2 miljoen euro), hoofdzakelijk te wijten aan de vermindering van de herwaarderingsmeerwaarden op financieel vaste activa, en door een toename van de kosten
(+4.689,2 miljoen euro), voornamelijk vanwege een grotere doorstorting van andere inkomensoverdrachten dan sociale prestaties aan derden.
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2

Algemene commentaren

Het merendeel van de algemene commentaren van het Rekenhof over de jaarrekeningen
2011 en 2012193 zijn van toepassing op de rekening 2013.
Het algemeen bestuur heeft evenwel inspanningen verricht om de boeking van de verrichtingen en de jaarrekening te verbeteren. Dit is zo voor de inventaris van de vaste activa,
de vergelijkbaarheid van de boekhoudkundige staten van het ene jaar op het andere en de
informatie opgenomen in de rechten en verplichtingen buiten balans. Bovendien staat er
dit jaar in de toelichting bij de jaarrekening meer nuttige informatie voor de analyse van de
balans en van de resultatenrekening. De door de minister van Begroting toegezonden commentaar op de jaarrekening biedt hiervoor eveneens een waardevol hulpmiddel.
De getrouwheid van de rekeningen is echter niet gegarandeerd, in de eerste plaats omdat
alle actoren nog steeds niet de notie van het vastgestelde recht beheersen. Dit is een essentieel begrip in de overheidscomptabiliteit omdat het het moment bepaalt waarop de begrotingsverrichtingen geregistreerd worden. Vervolgens wordt dit concept slechts gedeeltelijk
door SAP-Fedcom ondersteund194. Het is bijvoorbeeld verontrustend dat meer dan 915 miljoen euro aan vastgestelde rechten in uitgaven van het boekjaar 2013 (te ontvangen facturen
en vakantiegeld) niet in de algemene boekhouding geboekt wordt195, terwijl artikel 13 van
de wet van 22 mei 2003 in de gelijktijdige boeking in de algemene en begrotingsboekhouding voorziet. Tot slot worden die boekingen systematisch verwerkt en geregistreerd na
1 februari van het jaar dat volgt op het betrokken begrotingsjaar. Hoewel deze praktijk de
rekeningen voor de algemene boekhouding getrouwer maakt, negeert het een aantal bepalingen van de wet van 22 mei 2003 die opleggen dat die rechten vereffend moeten worden in
de loop van het boekjaar waarop ze betrekking hebben (2013 in dit geval).
Het is trouwens zo dat het gebrek aan kennis over de algemene boekhouding, het recurrente gebrek aan interne controle en het uitblijven van heldere instructies en richtlijnen
er opnieuw voor zorgen dat de jaarrekening geen afspiegeling is van de financiële toestand, noch van de resultaten van de diensten van algemeen bestuur van de federale Staat.
Bovendien had de minister van Begroting in 2013 een gedetailleerde planning voorgelegd
voor de opstelling, de goedkeuring en de publicatie van de diverse uitvoeringsbesluiten van
de wet van 22 mei 2003196. Daaruit bleek dat de wezenlijkste besluiten (inzake de actoren,
het statuut van de aan de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen rekenplichtigen, de
voorschotten, de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit en haar leden, alsook de uitwerking en publicatie van het jaarverslag) begin 2014 in het Staatsblad gepubliceerd zouden
worden. Geen enkele van die reglementaire teksten werd gepubliceerd of afgewerkt.
De afwezigheid van een definitief reglementair kader werkt nadelig voor de onderzoeken en
audits die het Rekenhof over Fedcom en de nieuwe Rijkscomptabiliteit uitvoert, aangezien het
normenkader waarop ze steunen niet afdwingbaar is en nog voor wijziging vatbaar kan zijn.

193 Rekenhof, 169 e Boek, Volume I, p. 97 en volgende en 170 e Boek, Volume I, p. 113 en volgende.
194 Cf. ook artikel “Beheersing en kostprijs van de informaticaondersteuning van de nieuwe overheidscomptabiliteit”
in hoofdstuk 4 van dit Boek.
195 Die begrotingsuitgaven worden op de begroting 2014 aangerekend.
196 Brief aan het Rekenhof op 18 september 2013. Cf. Rekenhof, 170 e Boek, Volume I, p. 149-152.
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Het is absoluut noodzakelijk om die tekortkomingen te verhelpen omdat ze de getrouwheid
van de algemene rekening wezenlijk beïnvloeden. Deze moeten des te dringender worden
verholpen omdat de algemene rekening van de federale Staat uiterlijk vanaf het boekjaar
2020 aan het Rekenhof ter certificering zal worden toegezonden. Door de instandhouding
van een gebrekkige interne controle, van onregelmatige boekhoudkundige praktijken en
van het feit dat bepaalde departementen informatie niet toezenden, noch aan het Rekenhof
noch aan de dienst Federale Accountant, wordt de kwaliteit van de rekeningen geschaad,
verminderen de controlemogelijkheden en ontstaat op termijn het risico dat het Rekenhof
de algemene rekening niet zonder voorbehoud kan certificeren.
Het feit dat bepaalde informatie niet toegezonden wordt en dat volledige lijsten met ieders
verplichtingen ontbreken, zijn bovendien terugkerende problemen in de overheidscomptabiliteit. Het Rekenhof herinnert eraan dat een van de missies van de FOD Budget en
Beheerscontrole in haar hoedanigheid van Federale Accountant erin bestaat de rekeningen
op te stellen, het boekhoudkundige proces op federaal vlak te begeleiden en op te volgen
en een ondersteunende rol ter zake te spelen197. De dienst Federale Accountant, een van de
algemene directies van de FOD, kan deze missie echter pas volbrengen als hij de passende
informatie ook tijdig ontvangt. De ondertekening van documenten over de wederzijdse
engagementen198, als bijlage naast de omzendbrieven van de minister van Begroting en de
voorzitter van de FOD Budget en Beheerscontrole, zou in dat opzicht een stap in de goede
richting betekenen.
In dit verband zouden de departementen de richtlijnen van de dienst Federale Accountant
moeten toepassen, zoals het bijhouden van een map met de verschillende afsluitverrichtingen samen met de verantwoordingsstukken. Op die manier zouden alle actoren, waaronder
het Rekenhof, hun opdrachten gemakkelijker kunnen uitvoeren.
Bij die algemene commentaren komt nog dat de cesuur tussen boekjaren niet correct uitgevoerd is. Een groot aantal begrotingsverrichtingen is dan ook verkeerd geboekt in de algemene en de begrotingsboekhouding van de jaren 2012, 2013 en 2014 199. De begrotingsklassen 8 en 9 van de algemene boekhouding worden niet in de loop van het jaar bijgehouden200.
De wet legt op dat elke verrichting op een verantwoordingsstuk gebaseerd moet worden.
Dit geldt ook voor de grote bedragen en de afsluitverrichtingen. Dit is niet altijd het geval.
Wanneer een recht wordt vastgesteld, wordt administratieve verantwoordelijkheid opgenomen, die wordt gekenmerkt door het feit dat de naam, datum en handtekening van de
ambtenaar met vereffeningsbevoegdheid op het verantwoordingsstuk worden vermeld.
Tot slot dienen de diensten “omzichtig en te goeder trouw, ten minste eens per jaar de nodige
opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen te verrichten om de inventaris per
31 december op te maken van al hun bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke

197 Artikel 2, §  1, 2° en 4°, van het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole.
198 Bijvoorbeeld een Service Level Agreement (SLA). Cf. Rekenhof, 167e Boek, Volume I, p.461.
199 Voor meer details, cf. punt 3.2 Uitgavencyclus en punt 3.1.2 Boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten.
200 Cf. artikel “Beheersing en kostprijs van de informaticaondersteuning van de nieuwe overheidscomptabiliteit” in
hoofdstuk 4 van dit Boek.
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aard ook en van de daartoe bestemde eigen middelen”201. Die oefening maakt het onder meer
mogelijk de ontvangsten en de bestemming van de toegekende middelen op te volgen en
betekent een nieuwe stap om te komen tot de nodige transparantie. In de context waarbinnen België vaker deelneemt aan internationale structuren, moet er bijvoorbeeld dringend
een kader opgesteld worden zodat die deelnames geïnventariseerd en geëvalueerd kunnen
worden.
De voornaamste opmerkingen van het Rekenhof werden besproken met de vertegenwoordigers van de FOD Budget en Beheerscontrole tijdens een tegensprekelijke vergadering op
26 september 2014. Het Rekenhof heeft rekening gehouden met de relevante opmerkingen
van de FOD.

3

Specifieke commentaren

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 2013 bedragen 97.414,9 miljoen euro tegenover
105.759,1 miljoen euro in 2012 (gecorrigeerd bedrag). De afname met 8.344,2 miljoen euro
wordt in belangrijke mate verklaard door de aanpassing van de herwaarderingsmeerwaarden op financieel vaste activa (-11.094,4 miljoen euro) en de toename van de belastingopbrengsten (+2.297,0 miljoen euro).
De vorderingen op meer dan één jaar bedragen 6.986,7 miljoen euro, een daling met
1.944,6 miljoen euro ten opzichte van 2012. De vorderingen op lange termijn zijn vooral
terug te vinden bij de FOD Financiën (6.832,3 miljoen euro), de FOD Buitenlandse Zaken
(83,1 miljoen euro), de FOD Economie (54,9 miljoen euro) en de FOD Mobiliteit (18,1 miljoen euro). Voor het overige hebben de Federale Politie, de FOD Justitie en de FOD Binnenlandse Zaken ook vorderingen op lange termijn voor een te verwaarlozen bedrag.
Het aandeel van de vorderingen op korte termijn bedraagt 6.444,1 miljoen euro, ten opzichte van 5.830,3 miljoen euro in 2012 (gecorrigeerd bedrag). De stijging met 613,8 miljoen
euro situeert zich vooral bij de FOD Financiën (+646 miljoen euro) en wordt grotendeels
verklaard door een verhoging van het bedrag van de financiering op korte termijn van de
sociale zekerheid (RSZ-kredietlijn).
3.1.2
Boekhoudkundige verwerking van opbrengsten
Op het vlak van de opbrengsten geeft ook de jaarrekening 2013 geen duidelijk en volledig
beeld. De oorzaken sluiten aan bij de vaststellingen die het Rekenhof had geformuleerd in het
kader van zijn audit over de boeking en aanrekening van vastgestelde rechten met betrekking
tot niet-fiscale ontvangsten202, en naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2012.

201 Artikel 16 van de wet van 22 mei 2003.
202 Zie Rekenhof, 169 e Boek, Volume I, p. 355 en 170 e Boek, Volume I, p. 158.

128

De belangrijkste vaststellingen kunnen als volgt worden samengevat:
•

•
•
•
•

Op basis van steekproeven en een ondervraging van de departementen blijkt dat sommige departementen nog opbrengsten na 31 januari 2014 aan het boekjaar 2013 hebben
gehecht203.
Bepaalde niet-fiscale ontvangsten worden niet bij het ontstaan van het recht 204 maar op
het moment van de eigenlijke inning geboekt.
Door een verkeerde toepassing van de notie van het vastgesteld recht treden er verschuivingen op van de opbrengsten binnen hetzelfde jaar of tussen boekjaren205.
De aard van de prestaties en de periode waarop de opbrengsten betrekking hebben,
kunnen vaak niet uit de historiek van de grootboekrekeningen worden afgeleid.
Niet alle departementen boeken consistent de afsluitingsverrichtingen en de regularisaties zoals op te stellen facturen en creditnota’s, over te dragen opbrengsten en toe te
rekenen opbrengsten, waardoor op de afsluitingsdatum geen correcte afgrenzing van de
opbrengsten is gebeurd.

Bij de FOD Justitie zijn de opbrengsten “Staatsblad” niet in de resultatenrekening geboekt.
Het negatieve saldo op de wachtrekening bedraagt nu 92.692.904,62 euro, een toename van
54.037.190,39 euro ten opzichte van 2012.
De facturen voor de opbrengsten uit octrooien bij de FOD Economie worden deels geboekt
op balansrekeningen en deels in de opbrengsten. Deze opsplitsing kan op basis van de
verkregen stukken niet worden verantwoord. Op dezelfde balansrekeningen worden bovendien ook uitgaven verrekend. Dit bemoeilijkt de opvolging van deze rekeningen en de
eraan gekoppelde vastgestelde rechten.
3.1.3
Vorderingen op minder dan één jaar
Op basis van de vergelijkende cijfers in de proef- en saldibalans op 31 december 2013 en de
uitgevoerde steekproef op ontvangstenverrichtingen kan het Rekenhof zich niet met zekerheid uitspreken over de volledigheid van de vorderingen op korte termijn. Een gebrekkige
kennis van het concept “vastgesteld recht” ligt mede hiertoe aan de basis.
In de balans van de FOD Financiën worden ook verrichtingen van de Dienst Alimentatievorderingen (DAVO) en de Deposito- en Consignatiekas geïntegreerd. Die diensten werken nog steeds enkel met contante rechten hoewel een deel van hun verrichtingen op basis van vastgestelde rechten zou kunnen gebeuren. Omdat die diensten behoren tot de
FOD Financiën en hun verrichtingen zijn opgenomen in die van het algemeen bestuur, zou
er meer aandacht moeten zijn voor de toepassing van de boekhoudprincipes van de wet van
22 mei 2003.

203 Meer bepaald de FOD Sociale Zekerheid (voor de terugvordering van de tegemoetkomingen aan gehandicapten)
en de FOD Financiën (voor de verrichtingen van Tradix van de maand december 2013 en voor de opbrengsten van
de maandstaten voor december 2013).
204 Meer bepaald bij de FOD Justitie (op een algemene manier) en bij de FOD Buitenlandse Zaken (voor de verkoop van
gronden en gebouwen en voor achterstallige consulaire rechten).
205 De FOD Buitenlandse Zaken heeft twee inkomensoverdrachten van de Nationale Loterij, gekoppeld aan het verdelingsplan van de subsidies 2012 ten belope van 69,7 miljoen euro, onterecht aangehecht aan het boekjaar 2013.
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Meer specifiek voor de DAVO merkt het Rekenhof op dat een deel van de uitbetaalde alimentatievoorschotten niet terug wordt ingevorderd en dat 70 à 80 % van het jaarlijkse bedrag van uitbetaalde voorschotten (meer dan 20 miljoen euro) definitief verloren is. Dit
zou minstens in de toelichting bij de jaarrekening en bij de dubieuze debiteuren tot uiting
moeten komen.
Het boekhoudplan voorziet in aparte rekeningen voor de overdracht van vorderingen naar
de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Geen enkel departement
doet hierop beroep. Een aantal grootboekrekeningen met een creditsaldo werden niet overgeboekt naar de passiefzijde van de balans. Dit geldt ook voor de individuele klantenrekeningen met een creditsaldo. Ook worden terugbetalingen van vorderingen op lange termijn
geboekt op aparte grootboekrekeningen op korte termijn waardoor die balansrekeningen
soms een creditsaldo vertonen. Deze vaststellingen vertekenen de reële balanssituatie van
de vorderingen op korte en lange termijn.
Tien van de zeventien departementen hebben in hun balans enkel vorderingen op ten hoogste één jaar opgenomen hoewel uit steekproeven blijkt dat zij ook vorderingen op lange
termijn hebben (bv. Ministerie van Landsverdediging). Niet elke FOD heeft bovendien herclasseringen van de lange naar de korte termijn doorgevoerd206. De analyse van de debiteurenposten toont aan 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 terug
tot de instap van het departement in Fedcom (o.a. FOD Volksgezondheid, FOD Economie
en FOD Buitenlandse Zaken, Ministerie van Landsverdediging, Federale Politie, FOD Binnenlandse Zaken en Justitie). De in SAP opgenomen aanmaningsprocedure wordt maar in
beperkte mate gebruikt.
Slechts acht van de zeventien departementen hebben waardeverminderingen op vorderingen geboekt, ook al zijn er aanwijzingen dat andere departementen dit ook hadden moeten
doen. Het ongewijzigd blijven van openstaande saldi op 31 december 2013 ten opzichte van
het boekjaar 2012 is een element dat in overweging moet worden genomen. In dat verband
wijst het Rekenhof op het debetsaldo van 9,9 miljoen euro van de Vordering op leden IBDT207
bij de FOD Buitenlandse Zaken en op het openstaande saldo van 40,5 miljoen euro van de
debiteuren van de FOD Justitie in verband met het Staatsblad, die niet correct werden beoordeeld. De jaarlijkse annulatie van een aanzienlijk bedrag aan vastgestelde rechten met
betrekking tot de terugvordering van tegemoetkomingen aan gehandicapten bij de FOD
Sociale Zekerheid geeft ook indicaties over de reële invorderbaarheid ervan. Het Rekenhof
wijst er in dat verband op dat de richtlijnen van de Federale Accountant over waardeverminderingen te weinig worden nageleefd.
Sommige departementen hebben hun vorderingen ingebracht met de historische documentdatum van het vastgesteld recht, zonder na te gaan of die bedragen nog in te 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

206 Dat is het geval bij de FOD Economie, de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Financiën.
207 Internationaal Bureau voor Douanetarieven.
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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.
Het Rekenhof stipt aan dat een aantal van zijn vaststellingen uit de controle van de jaarrekening 2012 nog geen gevolg hebben gekregen. Zo staat de vordering Vermindering personenbelasting Vlaanderen, die foutief op het passief wordt opgenomen, nog onterecht open.
Het saldo is inmiddels opgelopen tot 1.084,0 miljoen euro op 31 december 2013.
De inventaris van de historische vorderingen van Medex werd pas in 2013 in de boekhouding van de FOD Volksgezondheid opgenomen. Dat gebeurde ten onrechte bij de opbrengsten terwijl dit op het moment van de instap in Fedcom bij het netto-actief had moeten gebeuren. De opbrengsten van het boekjaar 2013 zijn hierdoor met 3,1 miljoen euro overschat.
De op te stellen facturen bedragen 6,4 miljoen euro. Zoals de te ontvangen facturen208 werden ze niet in de begrotingsboekhouding 2013 aangerekend, maar wel in de algemene boekhouding na 31 januari 2014.
3.1.4
Vorderingen op lange termijn
De langetermijnvorderingen bij de FOD Financiën hebben in hoofdzaak 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 wordt opgeladen op basis van de
gegevens uit Tradix. Vanaf boekjaar 2014 worden die verrichtingen onder een afzonderlijk
bedrijfsnummer “5100” geboekt.
Uit het nazicht van de Tradixboekingen van december 2013 blijkt dat sommige verrichtingen laattijdig in de algemene boekhouding werden opgenomen.
Voor de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid werden de in de balans van het
boekjaar 2012 opgenomen voorschotten in het kader van de Airbusprogramma’s (respectievelijk 44,2 miljoen en 1,2 miljoen euro) evenals de nieuwe voorschotten toegekend in
2013, afgeboekt naar een economische kostenrekening209. De inventaris van de openstaande
terugvorderbare Airbusvoorschotten, met name 159,6 miljoen euro voor de FOD Economie
en 153,5 miljoen euro voor de POD Wetenschapsbeleid, zijn niet meer als vorderingen op
lange termijn in de balans opgenomen maar als potentieel recupereerbare bedragen in de
klasse 0 (rechten en verplichtingen buiten balans). De totalen van de in de boekhouding
opgenomen saldi geven niet de juiste toestand van de vorderingen weer. Het Rekenhof heeft
berekend dat het openstaande saldo 163,3 miljoen euro bedraagt voor de FOD Economie en
158 miljoen euro voor de POD Wetenschapsbeleid.
Ook de boekhoudkundige verwerking van de voorschotten in de landbouwsector bij de
FOD Economie (54,9 miljoen euro) is nog steeds fout weergegeven in de jaarrekening. De
voorschotten worden als vorderingen op lange termijn geboekt, maar ze worden vanuit
een grootboekrekening van de vorderingen op ten hoogste één jaar (subklasse 40) opgevolgd. Ook de 100 %-waardevermindering die werd opgenomen, is nog steeds in mindering

208 Cf. punt 3.2.2. Schulden op korte termijn van dit artikel.
209 Grootboekrekening 697390.
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gebracht bij de vorderingen op ten hoogste één jaar. De landbouwvoorschotten, waarvan
de terugbetaling aan de realisatie van voorwaarden is verbonden, moeten, zolang de voorwaarden niet zijn vervuld, worden opgenomen bij de rechten en verplichtingen buiten balans (klasse 0). Het valt niet uit te maken of er aan die voorschotten andere waarborgen of
rechten en verplichtingen buiten balans zijn verbonden.
Nog voor de FOD Economie zijn de openstaande vorderingen met betrekking tot de aanvullende vergoedingen bovenop het brugpensioen in het kader van het textielplan210 (70,5 miljoen euro) niet in de jaarrekening 2013 opgenomen. Omdat de administratie het saldo als
oninvorderbaar beschouwde, verzocht het Rekenhof de minister van Economie een definitieve wettelijke oplossing uit te werken. In afwachting werden die vorderingen op vraag
van het Rekenhof opgenomen in de boekhouding 2012. Zij werden echter nog datzelfde jaar
geannuleerd op basis van een aantal creditnota’s. Voor die annulatie bestaat geen rechtsgrond. Bovendien dient een creditnota in se niet om een oninvorderbare schuldvordering
uit te boeken en het openstaande positieve, vastgestelde recht te annuleren.
De FOD Werkgelegenheid verzekert voor rekening van de POD Maatschappelijke Integratie de opvolging van een aantal oudere vorderingen van diverse aard waaronder Europese
toelagen uit de periode 1980-1992 en de periode 1994-1999. De administratie probeert die
bedragen van de eigenlijke toelagetrekkers te recupereren via rechtszaken of dadingen. De
vorderingen zijn nog steeds niet opgenomen in de rekening van de POD Maatschappelijke
Integratie.
3.2
Uitgavencyclus
Het Rekenhof heeft de uitgavencyclus in twee fases gecontroleerd. In eerste instantie heeft
het alle verrichtingen voor een totaal bedrag van 21.627,3 miljoen euro gecontroleerd en
daarbij een bijzondere aandacht verleend aan de afsluiting tussen boekjaren (recurrente
controles). Daarna heeft het de afsluitverrichtingen en de balans gecontroleerd.
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. Deze situatie is bovendien sinds twee jaar nauwelijks geëvolueerd. Die conclusie steunt op onderstaande algemene bevindingen.
3.2.1.1
Verantwoordingsstukken
Voor een deel van de gecontroleerde uitgaven werden geen juiste verantwoordingsstukken
voorgelegd.

210 De problematiek van het textielplan werd uiteengezet in het 168e Boek van het Rekenhof, Volume I, p.93-94.
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Uit de controles bleek dat bepaalde verrichtingen niet alleen verantwoord worden op basis
van externe documenten of gevalideerde interne stukken, maar ook op basis van niet-goedgekeurde documenten, printscreens (uit Fedcom), overzichtslijsten, betalingsborderellen,
e-mails of andere intern opgestelde documenten die onvoldoende de geboekte verrichting
onderbouwen.
Volgens de wet is een verantwoordingsstuk een origineel gedateerd document211 dat met
precisie de onderliggende verrichting weergeeft, alsook de datum ervan en het bedrag
waarop ze betrekking heeft. Elke boeking is slechts op één stuk gebaseerd. Het Rekenhof
beveelt bovendien aan dat een verantwoordingsstuk slechts op één boeking van toepassing
is. De algemene administratie wijkt echter regelmatig van een van die principes af, wat nefast is voor de getrouwheid van de rekeningen.
3.2.1.2
Datums
Het algemeen bestuur hanteert geen gelijke aanpak voor de diverse datums die in SAP-Fedcom in te voeren zijn. Dit is nochtans een belangrijke maatregel voor de interne controle.
De termen “documentdatum”, “basisdatum” en “boekingsdatum” moeten betrekking hebben op dezelfde begrippen in alle departementen en die datums moeten in alle vereffeningsdossiers worden opgenomen. Een ontwerp van omzendbrief212 van de minister van
Begroting, die reeds van 2012 dateert maar nooit verspreid werd, betekende in dat opzicht
een stap in de goede richting.
Dit gebrek aan gelijkvormigheid vormt een risico voor de getrouwheid van de rekeningen
en het afdoende karakter van de algemene boekhouding. Het is immers onmogelijk om zich
te baseren op de diverse datums die in SAP-Fedcom geregistreerd zijn, om de toestand van
het algemeen bestuur te evalueren.
3.2.1.3
Goedkeuring
Het Rekenhof stelt opnieuw vast dat er in een groot deel van de vereffeningsdossiers te
weinig informatie beschikbaar was om uit te maken of de gedelegeerde ambtenaar over de
nodige informatie beschikte om de vereffeningen uit te voeren. Bovendien ontbreekt bijna
altijd zijn formele en gedateerde goedkeuring en zijn naam wordt slechts zelden vermeld
in het vereffeningsdossier. Er wordt dus geen formele administratieve verantwoordelijkheid opgenomen. Maar ook de handtekening van de bevoegde ordonnateur staat niet in het
vereffeningsdossier.
Het tekort aan documenten, namen, data en handtekeningen vormen zodanig veel belangrijke zwarte punten binnen de interne controle dat de regelmatigheid en de getrouwheid
van de algemene rekening in het gedrang komen.
3.2.1.4
Aanhechting aan de juiste periode – beginselen van annaliteit
Het Rekenhof herinnert eraan dat, om aan een boekjaar of begrotingsjaar te kunnen worden gehecht, de rechten tijdens dat jaar moeten worden vastgesteld en moeten worden ge-

211 Of een eensluidend verklaarde kopie.
212 Minister van Begroting, “Verduidelijkingen en instructies betreffende de diverse datums, de betalingstermijnen, de
verwerking van de schulden en de rapportering via het boekhoudsysteem FEDCOM”, document LG/WS/2012-34.
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boekt vóór 31 januari van het daaropvolgende jaar213. Bovendien kan de bevoegde minister,
tijdens het begrotingsjaar en na goedkeuring van de minister van Begroting, overgaan tot
een herverdeling van de basisallocaties214.
De twee omzendbrieven om het jaar 2013 af te sluiten215 dateren van 22 november 2013 en
24 januari 2014 en bevatten diverse vermeldingen die uitnodigen om het door de wet opgelegde beginsel van annaliteit en/of aanhechting te negeren. Die vermeldingen voegen soms
voorwaarden toe bij de voorwaarden waarin de wet voorziet om een recht vast te stellen:
“De facturen of schuldvorderingen moeten uiterlijk op 10 januari 2014 in het bezit zijn van de
FOD’s”.


Deze voorwaarde staat niet in de wet.

“De ordonnateur moet de vaststelling (driepuntscontrole) uiterlijk op 31/01/2014 boeken”216.
 
A rtikel 32 van de wet voorziet in de splitsing van de beslissings-, uitvoeringsen registratiefuncties. De ordonnateurs vragen de boeking uit te voeren, is
strijdig met die bepaling.
“Voor alle facturen of schuldvorderingen die niet kunnen worden geboekt wegens ontoereikende vastleggingen, wegens het ontbreken van vereffeningskredieten of andere redenen moet
een lijst worden opgesteld waarin per basisallocatie een detail van de facturen of schuldvorderingen en het bedrag ervan wordt opgenomen. Deze lijst moet uiterlijk op 15 januari 2014 aan
de controleur van de vastleggingen worden meegedeeld zodat die op de kredieten 2013 vereffend
kan worden”.
 
De omzendbrief van 22 november 2013 voorziet dus in een procedure om het
annaliteitsbeginsel te omzeilen.
“Facturen of schuldvorderingen die uiterlijk op 10 januari 2014 niet voorlopig geregistreerd of
op 13 januari geboekt waren en niet op voormelde lijst staan, moeten allemaal worden geboekt
op de vereffeningskredieten 2014”.
 
Deze voorwaarde die strijdig is met het beginsel van aanhechting van de verrichtingen, komt bovenop de wettelijke voorwaarden. De rechten die in de
loop van één jaar vastgesteld zijn, kunnen immers onvoorwaardelijk t.e.m.
31 januari van het daaropvolgende jaar geboekt worden.

213 Artikel 7 van de wet van 22 mei 2003.
214 Artikel 52 van de wet van 22 mei 2003.
215 Omzendbrieven van 22 november 2013 van de minister van Begroting en van 24 januari 2014 van de voorzitter van
de FOD Budget en Beheerscontrole.
216 De driepuntscontrole is een proces in SAP-Fedcom ter ondersteuning van het werk van de gedelegeerde ambtenaar bij de vereffening, als hij een recht vaststelt en het onmiddellijk in de algemene en begrotingsboekhouding
boekt. Een recht kan buiten SAP-Fedcom vastgesteld worden en er later in geboekt worden. De formulering van
de omzendbrief is dus dubbelzinnig, waaruit afgeleid kan worden dat vaststelling en driepuntscontrole exact hetzelfde willen zeggen.

134

“Gelet op de relatief grote bedragen van de facturen die nog op het boekjaar 2013 vereffend moeten worden (…) Tegen maandag 27 januari 2014 om 8 u. zullen alle kredietblokkeringen op het
boekjaar 2013 opgeheven worden. Er wordt aan alle vereffenaars gevraagd om als gevolg van
deze opheffing een maximum aan facturen te vereffenen. Tegen dinsdag 28 januari om 18 u.
wordt de departementen gevraagd de bulletins tot herverdeling van vereffeningen (en eventueel van vastleggingen) voor te leggen als zou blijken dat door de opheffing van de blokkeringen
niet alle facturen vereffend zouden kunnen worden”.
 
Die bepalingen van de omzendbrief van 24 januari 2014 zijn strijdig met de
wettelijke en reglementaire bepalingen: geen enkele verrichting die in januari
2014 vereffend wordt, kan aan voorgaande boekjaren gehecht worden.
Bovendien spoort de tweede omzendbrief van 24 januari 2014 de gedelegeerde ambtenaren
ertoe aan een maximum aantal verrichtingen op 2013 te vereffenen – en dus niet te boeken.
Als gevolg daarvan werd 293 miljoen euro aan begrotingsverrichtingen (excl. personeelskosten en activeringen) in de uitgaven 2013 geboekt, zonder dat het Rekenhof kon bepalen
in welke mate dit weldoordacht is gebeurd. Een andere zorgwekkende bevinding: na een
suggestie van de dienst Federale Accountant, werden in de FOD Sociale Zekerheid drie
uitgavenverrichtingen die reeds op de kredieten 2014 (0,14 miljoen euro) vereffend waren,
tegengeboekt op basis van een interne creditnota vooraleer ze op 2013 geboekt en aangerekend werden.
De richtlijnen opgelegd door de minister van Begroting en de FOD Budget en Beheerscontrole zijn soms zo dubbelzinnig of zelfs tegenstrijdig, dat er verwarring heerst binnen de
federale departementen inzake de afgrenzing tussen boekjaren. In dat verband is het symptomatisch dat een departement hetzelfde verantwoordingsstuk van januari 2014 gebruikt
om twee uitgavenverrichtingen te verantwoorden: één op boekjaar 2013 en het ander op
boekjaar 2014.
De wet is nochtans eenduidig. In januari mogen slechts de in het voorgaande boekjaar
vereffende verrichtingen nog worden geboekt ten laste van de kredieten van het afgesloten
boekjaar.
De cesuur tussen de boekjaren 2012 en 2013 was ook niet geheel correct. Minstens 20,0 miljoen euro uitgaven werden immers ten onrechte op 2013 geboekt.
3.2.1.5
Grootboekrekening en basisallocatie
Er kan slechts sprake zijn van een kwaliteitsvolle rapportering als de verrichtingen correct geboekt en aangerekend worden. De vooruitgang die in dit verband sinds de start van
Fedcom geboekt werd, is onvoldoende en het Rekenhof blijft grote problemen vaststellen.
Zo is er te weinig aandacht voor het in het boekhoudplan gemaakte verschil tussen een
binnenlandse of een niet-binnenlandse entiteit. Het Rekenhof heeft immers vastgesteld
dat een bedrag van 15,4 miljoen euro dat aan de entiteiten met Belgische zetel gestort werd,
ten onrechte geboekt werd in de rubrieken die gereserveerd zijn voor de overdrachten naar
landen die buiten de EU liggen.
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3.2.2
Te ontvangen facturen
De te ontvangen facturen zijn vastgestelde rechten van het boekjaar dat afloopt. Die
budgettaire afsluitverrichtingen moeten in de algemene boekhouding geboekt en in
de begrotingsboekhouding aangerekend worden. In de voormelde omzendbrief van
22 november 2013 herinnert de minister van Begroting eraan dat die verrichtingen vóór
31 januari 2014 geboekt moeten worden.
In de subrubriek 4408 “Te ontvangen facturen van de jaarrekening” werd 548,2 miljoen
euro geboekt. Het Rekenhof stipt onder meer aan dat in strijd met het wettelijk en reglementair kader:
•
•
•

•

de te ontvangen facturen niet in de begrotingsboekhouding aangerekend werden, terwijl het uitgaven van het boekjaar 2013 betreft;
ze allemaal na 31 januari 2014 geboekt werden;
het geboekte bedrag geraamd werd zonder zich systematisch te baseren op de effectief
geleverde goederen en diensten. Er werd soms een ruimer begrip gehanteerd dat, ten
onrechte, niet-geleverde elementen ook in aanmerking neemt217;
het geboekte bedrag soms218 subsidies omvat. De te ontvangen facturen mogen echter
slechts betrekking hebben op schulden die ontstaan zijn door de aankoop van goederen
en diensten.

Bovendien wordt de subrubriek “Te ontvangen facturen” gebruikt sinds het begin van Fedcom zonder rekening te houden met het koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende
vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Inzake de te
ontvangen facturen stelt de bijlage van dit besluit:
“Deze rekeningen worden gecrediteerd met reeds gedane leveringen waarvoor de facturen nog
dienen ontvangen te worden, door het debiteren van de desbetreffende kostenrekeningen. Ze
worden gedebiteerd wanneer de facturen worden ontvangen, door het crediteren van de rekeningen ‘Leveranciers’”.
De dienst Federale Accountant legt d.m.v. de SAP-Fedcomprocedures219 een globale tegenboeking op van de boeking van de te ontvangen facturen aan het einde van het jaar, terwijl
de ontvangen facturen van de leveranciers geboekt en aangerekend worden in de loop van
het hele jaar.
3.2.3

Personeelscyclus

3.2.3.1
Reconciliatie
De personeelsuitgaven bestaan voornamelijk uit kosten die via een interface worden geboekt in Fedcom. Die bestanden worden voor de Federale Politie en het Ministerie van

217 Op die manier heeft de FOD Financiën 7,7 miljoen euro aan goederen geboekt, ongeacht of die goederen geleverd
werden of niet.
218 Geval van de FOD Binnenlandse Zaken voor 4,6 miljoen euro.
219 Cf. artikel “Beheersing en kostprijs van de informaticaondersteuning van de nieuwe overheidscomptabiliteit” in
hoofdstuk 4 van dit Boek.
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Landsverdediging aangeleverd door de eigen personeelsadministraties en voor de andere
departementen door de CDVU – dienst Betalingen–Wedden die deel uitmaakt van de Algemene Administratie van de Thesaurie.
Om na te gaan of de personeelsuitgaven correct werden verwerkt in de jaarrekening heeft
het Rekenhof een afstemming gemaakt tussen enerzijds de uitgaven die in Fedcom werden opgenomen via interface en anderzijds de samenvattende tabellen afkomstig van de
CDVU-dienst Betalingen–Wedden of de personeelsadministraties. Net zoals in de jaarrekening 2012, stelt het Rekenhof op basis van de verkregen informatie opnieuw reconciliatieverschillen vast. De CDVU-dienst Betalingen–Wedden kon deze verschillen onvoldoende
verklaren.
Het Rekenhof wijst op het belang van tussentijdse controles door de departementen en het
beveelt aan om in het kader van de eindejaarscontroles meer aandacht te schenken aan de
afstemming van de in Fedcom opgenomen bedragen met de ter controle ontvangen bestanden van de CDVU-dienst Betalingen–Wedden. De departementen dienen ook tijdig en met
meer zorg de gegevens aan de CDVU-dienst Betalingen–Wedden te communiceren over
o.m. de premie voor competentieontwikkeling, de betaling van uitzonderlijke prestaties en
de toelage voor personeelsleden die werken in opeenvolgende ploegen.
3.2.3.2
Rubricering personeelsgerelateerde schulden en achterstallen
In de rubriek 444 werd een bedrag van 393,1 miljoen euro voor schulden inzake directe en
indirecte bezoldigingen opgenomen. De vergelijkende cijfers over 2012 (537,7 miljoen euro)
lagen aanzienlijk hoger omdat de wedden van december 2012 die in januari 2013 werden
uitbetaald nog een tweede keer als achterstallen werden geboekt. Ook de schulden op de
rubriek 442 waren hierdoor in boekjaar 2012 te hoog. Deze fout uit 2012 beïnvloedt de economische cijfers van het boekjaar 2013 omdat de voorziening voor achterstallen van het
boekjaar 2012 in 2013 werd tegengeboekt. Op die manier vallen de personeelslasten van de
maand januari 2013 sterk terug.
De personeelsschulden die in de rubriek 444 zijn opgenomen, zijn onvolledig. De departementen nemen immers ook personeelsgerelateerde schulden op in de rubrieken 440 en
460 die bedoeld zijn voor schulden op korte termijn ingevolge de aankoop van goederen
en diensten. In de loonboekingen van Defensie komen bovendien registraties op de grootboekrekening vorderingen terug.
Inzake de bedrijfsvoorheffing vertoont de algemene boekhouding 2013 een creditsaldo van
336,4 miljoen euro op 31 december 2013220. De ouderdomsanalyse die op die openstaande
posten werd uitgevoerd, wijst uit dat het gaat om 105,21 euro voor 2009, 67,8 miljoen euro
voor 2010, 106,6 miljoen euro voor 2011, -14,4 miljoen euro voor 2012 en 176,4 miljoen euro
voor 2013. Het openstaande saldo inzake bedrijfsvoorheffing voor pensioenen heeft enkel
betrekking op de FOD Financiën en Defensie. Het Rekenhof beveelt aan dat zou worden
nagegaan of alle posten nog terecht openstaan en reëel verschuldigd zijn.

220 Grootboekrekeningen 442415 Te betalen bedrijfsvoorheffing, 442420
honoria&vergoedingen en 442450 Te betalen bedrijfsvoorheffing pensioenen.

Ingehouden

bedrijfsvoorheffing-
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Tijdens de jaarafsluiting voerde elk departement een boeking uit voor de personeelsgerelateerde schulden met betrekking tot 2013 of eerder maar die pas tijdens het eerste kwartaal
2014 zullen worden betaald (achterstallen). Defensie hield rekening met alle achterstallige
personeelsuitgaven die gebeurden tot 31 januari 2014 (11,8 miljoen euro).
De achterstallen van de te betalen bezoldigingen, te betalen bedrijfsvoorheffing en te betalen sociale bijdragen worden op balansniveau niet op een aparte rekening geboekt221. Ze
worden op dezelfde schuldenrekeningen geboekt als de maandelijks verschuldigde lonen.
Voor de achterstallen inzake vakantiegeld en competentiepremies is het geprovisioneerde
bedrag gelijk aan de in 2014 reeds betaalde achterstallen.
3.2.3.3
Vakantiegeld222
De CDVU-dienst Betalingen–Wedden berekent het vakantiegeld voor de departementen,
met uitzondering van het vakantiegeld van de Federale Politie en het Ministerie van Landsverdediging. De dienst hanteerde daarvoor dezelfde methode als in het boekjaar 2012, namelijk een berekening op basis van het effectieve betaalde bedrag van de maand mei van
het boekjaar zelf. Deze methode houdt geen rekening met alle wijzigingen in de personeelslast tijdens 2013 (loonsverhogingen, indexaties, in- en uitdiensttredingen…). Het bedrag dat
voor vakantiegeld werd geboekt, houdt evenmin rekening met vakantiegeld dat vervroegd
wordt uitbetaald in andere maanden van het jaar. De berekende bedragen kunnen hierdoor
onderschat zijn. Bij de FOD Binnenlandse Zaken bedraagt deze onderschatting 0,3 miljoen
euro. Voor andere departementen is het uitbetaalde bedrag kleiner dan het voorziene bedrag (het verschil bij de FOD Economie bedraagt circa 0,5 miljoen euro). Voor de FOD Personeel en Organisatie is er een verschil van 1,1 miljoen euro tussen de voorziening en het
uitbetaalde bedrag.
De Federale Politie heeft een eigen methode om het vakantiegeld te boeken, gebaseerd
op wat in de begroting (43,3 miljoen euro) is geraamd. In mei 2014 werd 42,2 miljoen euro
uitbetaald. Rekening houdende met vervroegd uitbetaalde vakantiegelden van 2,1 miljoen
euro zou het bedrag geboekt ten laste van 2013 circa 1 miljoen euro te laag zijn. Ook Defensie heeft zich gebaseerd op de cijfers in de initiële begroting 2014 om deze voorziening aan
te leggen.
Het vakantiegeld werd enkel in de algemene boekhouding 2013 geboekt terwijl het ook in
de begrotingsboekhouding had moeten worden opgenomen.
3.2.3.4
Overige sociale schulden
Het bedrag dat de departementen die werken met de CDVU-dienst Betalingen–Wedden in
hun rekeningen opnemen, stemt overeen met het bedrag dat in september 2013 vervroegd
werd uitbetaald. In die zin wordt tegemoet gekomen aan een opmerking van het Rekenhof
bij de rekeningcontrole 2012.

221 Dit geldt ook voor het vakantiegeld en de competentiepremies.
222 Het betreft de schuld inzake vakantiegeld die op jaareinde moet worden geboekt voor het vakantiegeld dat in
2014 moet worden uitbetaald uit hoofde van prestaties van 2013.
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De competentiepremies worden op het niveau van de balans evenmin geboekt op een aparte
rekening. En net zoals voor het vakantiegeld werd de uitgave enkel in de algemene boekhouding 2013 geboekt terwijl ze ook in de begrotingsboekhouding had moeten worden opgenomen.
Er werd geen voorziening aangelegd voor andere personeelsgerelateerde schulden zoals
nog op te nemen vakantiedagen en compensatieverlof. Voorts is het onduidelijk of er een
voorziening werd aangelegd voor competentieontwikkeling, uitzonderlijke prestaties en
wachttoelagen.
3.3

Vaste activa

3.3.1
Oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa
De jaarrekening 2013 bevat een bedrag van 5,6 miljoen euro voor oprichtingskosten, een
bedrag van 29,8 miljoen euro voor immateriële vaste activa en een bedrag van 6.625,8 miljoen euro voor materiële vaste activa. De balans van 2013 geeft echter geen volledig beeld
aangezien de vaste activa die historisch werden verworven pas vijf jaar na de intrede van
het departement in Fedcom moeten worden opgenomen223.
De pilootdepartementen van Fedcom hebben hun historische materiële en immateriële
vaste activa in 2013 opgeladen224. Ondanks het toegestane uitstel hebben de meeste andere
departementen ondertussen al stappen gezet om een deel of zelfs het geheel van hun inventaris in SAP-Fedcom in te brengen, zodat de in de wet van 22 mei 2003 vastgelegde planning
in principe zou moeten kunnen worden gerespecteerd. Enkel de FOD Justitie heeft nog
geen concreet plan aan de dienst Federale Accountant overgelegd.
De in de jaarrekening 2013 opgenomen oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste
activa andere dan de historische inventaris zijn onvolledig. Zoals blijkt uit de toelichting
bij de jaarrekening 2013 worden de terreinen en gebouwen, met uitzondering van die van
Defensie en Buitenlandse Zaken nog niet geboekt, wat de materiële vaste activa in belangrijke mate onderwaardeert. Dit wordt mede in de hand gewerkt door de verwerking van de
facturen in Fedcom (bv. geboekt op de investeringsrekeningen met een documentdatum
van het jaar 2012 of voordien225 of zelfs van 2014) en door willekeurige boekingen in kosten
en investeringen. Herwaarderingsminderwaarden werden enkel geboekt voor Defensie.
Net zoals voorgaande jaren werden er weinig 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.
Aan de hand van de nieuwe investeringen die in 2013 werden geboekt, stelt het Rekenhof
vast dat niet alle activa in de juiste rubriek werden ondergebracht. Zo worden er informatica-uitgaven voor software opgenomen in rubriek 243 (informatica- en telematicamaterieel)

223 Artikel 136 van de wet van 22 mei 2003.
224 Voor de FOD Personeel en Organisatie is de upload nog niet volledig en is verdere opvolging dus nodig. Zie in dat
verband ook het artikel Inventarisatie van de materiële en immateriële vaste activa bij de pilootdepartementen van
Fedcom in hoofdstuk 4 van Deel I.
225 Voor een totaalbedrag van 11,5 miljoen euro.
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of zelfs in de kosten226. De naleving van het al dan niet duurzame karakter van de informatica-uitgaven bij de opmaak van de begrotingen en de herziening van de afleidingstabel227
zou in aanzienlijke mate kunnen bijdragen tot een hogere getrouwheid van de rekeningen.
Een belangrijk deel van de vaste activa bestaat uit softwarelicenties met een beperkte
gebruiksduur. Deze licenties worden afgeschreven over vier jaar hoewel de effectieve gebruiksduur van de licenties soms enkel betrekking heeft op één jaar. Er ontbreken ook
richtlijnen over de manier waarop de licenties moeten worden verwerkt, hetzij via de vaste
activa hetzij via overlopende rekeningen.
De activering van onderhoudscontracten is geen uitzondering. Hierdoor worden deze ten
onrechte afgeschreven en is er een onderschatting van de economische lasten in het jaar
van de uitgave. Uitbreidingen van de garantie voor pc’s worden eveneens geactiveerd en uitgaven voor informatica worden ook niet steeds even zorgvuldig uitgesplitst tussen kosten
van het boekjaar en investeringen.
Het onzorgvuldig gebruik van activafiches228 kan een invloed hebben op de afschrijvingen.
In geval van een koppeling aan activafiches uit het verleden worden deze verkeerdelijk versneld afgeschreven. Volgens de dienst Federale Accountant moeten de departementen zelf
de nodige correctieboekingen doen.
Op basis van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan en de omzendbrief betreffende de aanrekening en boeking van klein materieel
en programmatuur die in 2013 van toepassing was, kan geen duidelijk onderscheid worden
gemaakt tussen vaste activa en kosten van het boekjaar. Dit leidt tot verschillende beoordelingen naargelang de departementen229.
In afwachting van de opstart van de werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare
Comptabiliteit steunen de afschrijvingsregels die worden gebruikt nog steeds grotendeels
op de regels die van toepassing zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Specifieke
afschrijvingsregels zijn er al bij Defensie, de Federale Politie, Buitenlandse Zaken en Wetenschapsbeleid.
De dienst Federale Accountant centraliseert de afschrijvingen in het systeem en de vaste
activa worden afgeschreven vanaf de maand waarin de activering heeft plaatsgevonden. Zij
worden automatisch berekend, wat enkel correct kan verlopen indien alle gegevens nauwgezet zijn ingebracht in Fedcom en de departementen de activafiches correct hebben aangemaakt.
De afschrijvingslasten worden slechts één maal per jaar geboekt, maar deze economische
lasten worden wel op maandbasis toegewezen aan het resultaat (gebruik van de periodes

226 Omgekeerd heeft het Rekenhof echter een verrichting vastgesteld waarbij een kost (een licentie voor een jaar)
verkeerdelijk werd geboekt als investering (0,7 miljoen euro).
227 Tabel waarin de automatische links tussen een basisallocatie, een ESR-code en een subrekening van de algemene
boekhouding vermeld staan.
228 SAP-Fedcom maakt het mogelijk vaste activa te boeken aan de hand van activafiches, waarin de afschrijvingstermijnen van de activa standaard worden ingesteld.
229 De omzendbrief werd op 9 mei 2014 aangepast aan de bepalingen van het ESR 2010.
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1 tot en met 12). De op maandbasis toegerekende afschrijvingsbedragen hebben een andere
documentdatum (datum einde maand), maar hebben voor alle periodes dezelfde boekingsen invoerdatum. Dit heeft voor gevolg dat in de tussentijdse financiële staten de economische lasten onvolledig zijn. Op afsluitingsdatum worden er te ontvangen facturen voor
investeringen geboekt. Hierop worden geen afschrijvingen geboekt.
Het Rekenhof heeft niet kunnen nagaan in welke mate de activeringsdatum in overeenstemming is met de werkelijke ingebruikname van de activa.
Naast de activa die moeten worden afgeschreven, zijn, net zoals in de jaarrekening 2012,
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.
3.3.2

Financiële vaste activa

3.3.2.1
Algemeen
De financiële vaste activa bedragen 36.089,1 miljoen euro, een afname met 5.942,3 miljoen
euro ten opzichte van de gecorrigeerde cijfers van 2012. Ze zijn in het bezit van de FOD Financiën (32.663,9 miljoen euro), de FOD Mobiliteit (1.850,6 miljoen euro), de FOD Buitenlandse Zaken (830,6 miljoen euro), de FOD Economie (716,0 miljoen euro) en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (28,0 miljoen euro). Zowel aanschaffingen, desinvesteringen,
aanpassingen van de aanschaffingswaarde als herwaarderingen liggen aan de basis van de
mutaties. De vergelijkende cijfers 2012 in de jaarrekening 2013 zijn ingrijpend gewijzigd ten
opzichte van de cijfers in de gepubliceerde jaarrekening 2012 (-32.390,0 miljoen euro). Het
verschil is het resultaat van enerzijds de aanpassing van de herwaarderingsmeerwaarde op
de participatie NMBS als gevolg van een waardering volgens de IFRS-regels (-19.297,6 miljoen euro) en anderzijds de aanpassing van de aanschaffingswaarde van de deelnemingen
in het kapitaal van de ontwikkelingsbanken op basis van het werkelijk volstort gedeelte van
het kapitaal (-13.092,4 miljoen euro).
Het boekjaar 2013 wordt gekenmerkt door een afname van de aanschaffingswaarden bij
de FOD Financiën ingevolge de desinvesteringen van Fortis Bank en Royal Park Investments (-3.083,8 miljoen euro). De desinvesteringen leidden ook tot een uitboeking van
de herwaarderingsmeerwaarden (-2.689,9 miljoen euro). Daarnaast doet de herwaardering van de participatie bpost bij de FOD Mobiliteit de aanschaffingswaarde dalen
(-34,9 miljoen euro).
De aangepaste of nieuwe aanschaffingswaarden zijn gekoppeld aan de opname van een aantal deelnemingen die voordien niet werden geboekt, zoals de kapitaalverhoging bij Dexia
uit het jaar 2008 (+1.000,0 miljoen euro), het kapitaal in een ontwikkelingsbank bij de FOD
Financiën (+9,1 miljoen euro), het kapitaal van het Paleis voor Schone Kunsten bij de FOD
Kanselarij (+17,5 miljoen euro) en Apetra bij de FOD Economie (+0,1 miljoen euro). Voor de
participaties Paleis voor Schone Kunsten en vooral Apetra230 leidde deze integratie tot een
toename van de herwaarderingsmeerwaarden met 726,5 miljoen euro.

230 De herwaardering van Apetra stemt overeen met het door Apetra opgebouwde eigen vermogen dat wordt ingezet
voor de opbouw van de Belgische strategische aardolievoorraad.
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Bovendien zijn er belangrijke toenames in het kapitaal van de deelneming in internationale
instellingen bij de FOD Financiën (+1.725,5 miljoen euro) en de FOD Buitenlandse Zaken
(+9,7 miljoen euro). Bij de FOD Buitenlandse Zaken zijn die toenames het gevolg van nieuwe
aanschaffingen (+12,0 miljoen euro) en van wisselkoersaanpassingen door omrekening van
de participaties tegen slotkoers (-2,3 miljoen euro). Bij de FOD Financiën gaat het om nieuwe aanschaffingen (1.634,1 miljoen euro) en om wisselkoersaanpassingen ingevolge conversieverschillen IMF en de omrekening van de participaties tegen slotkoers (+91,4 miljoen
euro). De nieuwe aanschaffingen bij de FOD Financiën zijn vooral gelinkt aan de Europese Investeringsbank (+448,2 miljoen euro) en aan het Europees Stabiliteitsmechanisme
(+1.112,7 miljoen euro).
3.3.2.2
Inventarisatie en toelichting bij de verwerking van de participaties
De dienst Federale Accountant is in de jaarrekening 2013 tegemoet gekomen aan een aantal
vaststellingen die het Rekenhof over voorgaande jaarrekeningen had geformuleerd. De geïnventariseerde participaties werden bijgewerkt. De criteria die de dienst hanteert voor de
opname en de boekhoudkundige verwerking van participaties zijn echter nog gebaseerd op
de handleiding voor de jaarrekening 2011, die onvolledig is, onder meer door het gebrek aan
informatie over de verwerking van participaties in internationale instellingen en in vennootschappen van ontwikkelingssamenwerking. Gezien hun toenemende belang herhaalt
het Rekenhof zijn oproep om een reglementair kader uit te werken dat de volledigheid van
de participaties moet verzekeren.
In het verleden merkte het Rekenhof op dat het gebrek aan volledigheid ook bleek uit het
feit dat staatsbedrijven en administratieve openbare instellingen niet in de algemene rekening waren opgenomen, maar wel het autonome overheidsbedrijf Belgocontrol, dat, hoewel
het geen nv van publiek recht is waarvan het geplaatst kapitaal door aandelen is vertegenwoordigd, nog steeds als een 100 %-deelneming terug te vinden was in de balans van de
FOD Mobiliteit. Het Rekenhof stelt vast dat de administratie de opname van de participatie
van Belgocontrol vanuit een economisch standpunt motiveert in de toelichting bij de jaarrekening 2013, aangezien Belgocontrol een autonome instelling met een sui generis-karakter is die behoort tot de publieke sector. Het Rekenhof heeft steeds een eerder juridische
benadering gevolgd, die ervan uitgaat dat een participatie aandeelgerelateerd is. Ook voor
de andere participaties in SAP-Fedcom wordt de deelname in het kapitaal als uitgangspunt
genomen. Het is aangewezen dat de nieuwe Commissie voor de Openbare Comptabiliteit,
die de bijzondere waarderingsregels moet uitwerken, hierover uitsluitsel zou brengen. Om
consequent te zijn zou de dienst Federale Accountant in afwachting kunnen nagaan of nog
andere deelnemingen vanuit een economisch standpunt moeten worden opgenomen231.
In de toelichtende staat over de klasse 0 (jaarrekening 2013) zijn de toekomstige engagementen van de departementen voor de volstorting van bedragen of voor het aangaan van
deelnemingen opgenomen. Het is onduidelijk of er nog andere rechten en verplichtingen
buiten balans (bv. waarborgen) zijn gekoppeld aan deze deelnemingen. De toelichtende
staten vermelden enkel de deelnemingspercentages in het kapitaal en niet het aantal aandelen in bezit.

231 Bv. het Nationaal Instituut voor Radio-elementen, als stichting van openbaar nut (behoort tot S11001 – niet-financiële vennootschappen in handen van de overheid).
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3.3.2.3

Waardering van de participaties

a) Waardering op basis van het aandeel in het netto-actief
Net zoals in de jaarrekeningen 2011 en 2012 worden de participaties overeenkomstig artikel
9 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 gewaardeerd op basis van het aandeel
in het netto-actief van de vennootschap. Als de vennootschap geconsolideerde rekeningen
opmaakt, gebeurt de herwaardering op basis van het geconsolideerde 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 2013 zijn er voor dergelijke instellingen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, geen herwaarderingen geboekt.
De aldus vastgelegde waarde stemt niet noodzakelijk overeen met de reële waarde van de
deelneming, vooral met betrekking tot de beursgenoteerde ondernemingen, zoals BNP
Paribas, Dexia, 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 nettoactief zoals opgenomen in de balans op 31 december 2013 zijn niet terug te vinden in de
toelichting bij de jaarrekening.
Het Rekenhof merkt op dat de herwaarderingsmeerwaarden in de balans niet steeds beantwoorden aan de realiteit aangezien er verouderde financiële gegevens worden gebruikt. Met
uitzondering van Belgacom en de Nationale Bank van België (jaarrekening van 31 december 2013) en van Sopima (jaarrekening van 30 juni 2013), worden de participaties gewaardeerd op basis van de neergelegde jaarrekening 2012. De toelichting bij de jaarrekening
2013 geeft aan dat niet voor alle instellingen een goedgekeurde of eventueel geauditeerde
jaarrekening 2013 beschikbaar was, waardoor werd teruggegrepen naar de goedgekeurde
jaarrekening 2012. Ook het moment van afsluiting van de boekhouding en van de rapportering door de dienst Federale Accountant bemoeilijkt de waardering van de participaties op
basis van de meest recente gegevens.
Zeker voor de participaties die gewaardeerd worden op basis van geconsolideerde jaarrekeningen volgens IFRS-regels zoals NMBS, bpost, Dexia, Vitrufin en BNP Paribas zou dit
kunnen leiden tot aanzienlijke resultaatsbewegingen. Onvoldoende afstemming van de
waarderingsmethodes kan er bovendien ook toe leiden dat eenzelfde participatie die rechtstreeks wordt aangehouden door de Staat en onrechtstreeks ook door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) (bv. bpost, Nationale Loterij), die op zijn beurt
een 100 %-participatie is van de FOD Financiën, op andere manieren wordt gewaardeerd.
b) Participaties in vreemde valuta
Participaties in vreemde valuta zitten zowel bij de FOD Buitenlandse Zaken als de FOD
Financiën. Het koninklijk besluit van 10 november 2009 vermeldt niets over het aanhouden
van participaties in vreemde valuta en over de omrekening op het einde van het boekjaar in
vreemde valuta. De toelichting bij de jaarrekening 2013 geeft aan dat deze deelnemingen op
balansdatum worden omgerekend in euro.
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Bij gebrek aan duidelijke boekhoudregels zou beroep kunnen worden gedaan op het advies
152-4 Niet-monetaire financiële activa in deviezen (deelnemingen en aandelen) van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, dat stelt dat deelnemingen en aandelen als nietmonetaire activa moeten worden beschouwd en tegen de historische koers bij de aanschaffing moeten gewaardeerd blijven.
De nodige zorgvuldigheid moet bovendien in acht worden genomen bij de invoering van
de documentdata in het systeem. Zo werd vastgesteld dat de tegenboeking van de wisselkoersverschillen 2013 gebeurde met een documentdatum 31 december 2013 maar ten laste
van 2014. De negatieve impact op het resultaat van het boekjaar 2013 bedraagt 2,4 miljoen
euro voor de FOD Buitenlandse Zaken en 9,4 miljoen euro voor de FOD Financiën.
3.3.2.4
Boekhoudkundige verwerking van de in de balans opgenomen participaties
Het Rekenhof heeft opmerkingen 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 boekingen. Ook de informatie in het jaarverslag en in het rapport over de beheerde
portefeuille van de FPIM leidt tot bijkomende onzekerheid.
a) Herwaarderingsmeer- en minderwaarden in de resultatenrekening
De toelichting bij de jaarrekening 2013 geeft aan dat de terugname van herwaarderingsmeerwaarden werd geboekt via de debetzijde van de opbrengstenrekening waarop de oorspronkelijke herwaarderingsmeerwaarde werd geboekt. Een analoge werkwijze werd voor
de herwaarderingsminderwaarden op de creditzijde van de kostenrekening toegepast.
De daartoe in het boekhoudplan opgenomen kosten- en opbrengstenrekeningen worden
hierdoor niet correct gebruikt, wat het totaal van de economische kosten en opbrengsten
vertekent.
b) Participatie BNP Paribas
Uit haar jaarverslag blijkt dat de FPIM de koopoptie die werd toegekend aan de aandeelhouders van Ageas op de aandelen BNP Paribas van de Belgische Staat met haar kasmiddelen
heeft kunnen overkopen tegen een prijs van 144 miljoen euro. De FPIM heeft hiervoor in
ruil 3.617.753 BNP Paribas-aandelen van de Belgische Staat ontvangen en 1 % fee.
Die aandelen zijn nu ondergebracht op de balans van de FPIM en worden niet meer aangehouden als een gedelegeerde opdracht van de FPIM voor rekening van de Staat. Deze
aandelenoverdracht blijkt niet uit de boekhoudkundige situatie in SAP-Fedcom. Evenmin
geeft de toelichting bij de jaarrekening 2013 hierover meer uitsluitsel. De koopoptie was
bovendien initieel ook niet in de boekhouding van de FOD Financiën opgenomen.
In de boekhouding van de FOD Financiën blijft de waardering van de participatie ongewijzigd ten opzichte van het boekjaar 2012, een waardering gebaseerd op de jaarrekening
2012 van BNP Paribas omdat de jaarrekening 2013 niet beschikbaar was. Het Rekenhof gaf
tijdens zijn rekeningcontrole 2012 al aan dat de participatie 450,8 miljoen euro overgewaardeerd is.
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c) Berekende herwaarderingsmeerwaarde Paleis voor Schone Kunsten en Belfin
Deze participaties zijn overgewaardeerd voor een bedrag van 5,7 miljoen euro (Paleis voor
Schone Kunsten) en 0,2 miljoen euro (Belfin) op basis van de laatst beschikbare rekeningen
(resp. 2012 en 2008).
d) Gepubliceerde informatie in de jaarrekeningen en jaarverslagen van de FPIM
De informatie in de documenten van de FPIM geeft aanleiding tot een aantal bijkomende
onzekerheden over de volledigheid van de deelnemingen en over de juistheid van het aantal aandelen in bezit of van de aanschaffingswaarden. Voorts zijn er onverklaarde materiële verschillen voor de nog in portefeuille opgenomen gedelegeerde opdrachten Royal Park
Investments, Dexia en BNP Paribas. Uit de controle van de jaarrekening 2012 bleek al een
verschil voor de ondertussen verkochte participatie in Fortis Bank. De verschillen voor deze
gedelegeerde opdrachten moeten met de FPIM worden afgestemd.
Voor een vlotte uitvoering van de gedelegeerde opdrachten houdt de FPIM intern een rekening-courant van de Staat aan waarop alle inkomsten en uitgaven m.b.t. die opdrachten
worden geboekt en die conform de wet volledig door de overheid moeten worden gefinancierd. Tot nu toe is er bij de FOD Financiën geen concrete afstemming met de rekeningcourant beschikbaar waardoor er onzekerheid is over de volledigheid van de opgenomen
balansposten, kosten en opbrengsten. De rekening-courant zou volgens de FOD Financiën
vanaf 2014 in de boekhouding worden opgenomen op basis van de door FPIM bezorgde
driemaandelijkse toestand.
Het Rekenhof merkt op dat het jaarverslag 2013 van de FPIM geen duidelijkheid verschaft over de echte houder van de NMBS-winstbewijzen, maar dat in de balans van de
FOD Financiën een investering van circa vijf miljoen euro is opgenomen. Het jaarverslag
meldt ook nog het bezit van 640.748.000 Sabena-aandelen door de Belgische Staat en van
1.119.412.313 Sabena-aandelen door de FPIM in gedelegeerde opdracht. In de jaarrekening
2013 zijn noch de participatie, na waardevermindering voor het integrale bedrag, noch de
eventueel toegekende waarborgen aan Sabena terug te vinden.
In de geconsolideerde jaarrekening 2013 van de FPIM worden schulden voor rekening van
de federale overheid opgenomen. Het zou gaan om een Swissairlening van 181,1 miljoen euro
(boekjaar 2012: 174,5 miljoen euro). Het is onduidelijk of deze lening werd geïnventariseerd.
3.4
Voorraden
Er worden voorraden geboekt door het Ministerie van Landsverdediging (1.822,3 miljoen
euro), de Federale Politie (11,7 miljoen euro), de FOD Volksgezondheid (3,2 miljoen euro)
en de FOD Sociale Zekerheid (0,18 miljoen euro). Die voorraden berusten niet op de opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen van de diensten met als doel een
inventaris232 op te stellen, zoals bepaald door artikel 16 van de wet van 22 mei 2003. Het
Rekenhof benadrukt echter dat het Ministerie van Landsverdediging een permanente inventaris gebruikt.

232 Geen enkel departement stelt deze jaarlijkse inventaris op en de dienst Federale Accountant heeft geen enkele
instructie of ondersteuning gegeven aan de departementen om deze wettelijke verplichting goed uit te voeren.
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Op verzoek van de dienst Federale Accountant werd de waarde van de voorraden van Defensie op 31 december 2013 gecrediteerd in de rubriek die voorbehouden is voor het nettobeginactief. Uit het verantwoordingsstuk blijkt echter niet dat de beginvoorraden233 en de
voorraden op 31 december 2013 van het ministerie identiek zijn. Die boeking is dus onregelmatig maar het Rekenhof kon niet bepalen in welke mate.
3.5

Thesaurie

3.5.1
Liquide middelen en financiële beleggingen minder dan één jaar
De liquide middelen en de beleggingen op korte termijn bedragen respectievelijk
25.220,0 miljoen euro en 8.852,9 miljoen euro, respectievelijk een stijging met 8.346,9 miljoen euro en een vermindering met 1.059,4 miljoen euro ten opzichte van het boekjaar 2012.
Net zoals in de jaarrekeningen 2010, 2011 en 2012 zijn niet alle door het Rekenhof gekende
bank-, post- of kassaldi in de balans opgenomen, wat een onderschatting van het eigen
vermogen impliceert en ertoe leidt dat de balans en de resultatenrekening niet beantwoorden aan de realiteit. Belangrijke tekortkomingen doen zich voor bij de FOD Kanselarij234,
de FOD Economie235 en de Federale Politie236. De gezamenlijke impact hiervan bedraagt
12,2 miljoen euro.
Bovendien heeft het Rekenhof opgemerkt dat gelden die behoren tot het algemeen bestuur
sinds meerdere jaren op een door de Federale Politie gebruikte postrekening verhogen. Die
rekening is niet in de algemene boekhouding opgenomen, wat in strijd is met het wettelijke
en reglementaire kader237.
De FOD Buitenlandse Zaken heeft een groot deel van de achterstallige rekeningen van de
diplomatieke en consulaire posten aan het Rekenhof voorgelegd maar de kas- en bankgelden van die posten zijn nog steeds niet in de balans opgenomen.
Het Rekenhof dringt erop aan dat de ontbrekende kas-, bank- en postrekeningen snel in
Fedcom worden geïntegreerd om de juistheid en de volledigheid van de saldi en de kosten
en opbrengsten te garanderen.
De verwerking van de kortetermijnbeleggingen bij de FOD Financiën gebeurt via Tradix.
De verrichtingen van december 2013 werden laattijdig aan het boekjaar 2013 gehecht, voor
een totaalbedrag van 6,1 miljoen euro.
De vaak summiere verantwoording van de cijfers in de beheersrekeningen bemoeilijkt de
afstemming met de grootboekrekeningen. Dat is ook het geval voor een aantal rekeningen

233 Het Ministerie van Landsverdediging is op 1 januari 2012 tot SAP-Fedcom toegetreden.
234 De rekening Informatie- en communicatieopdrachten ten behoeve van de andere FOD’s en POD’s met een saldo
van 5.471.182,90 euro op 31 december 2013.
235 Het betreft de ING-rekening Expo’s die in het verleden voor de expo Shanghai werd gebruikt en waarvan de middelen nadien ook voor de financiering van andere expo’s werden gebruikt. Het saldo van de beschikbare middelen
op 31 december 2013 bedraagt 6.509.566,38 euro (boekjaar 2012: 4.628.290,41 euro). Voorts is er nog een beschikbaar saldo op het fonds Wedden via CDVU van 233.816,27 euro (boekjaar 2012: 343.556,09 euro).
236 Een rekening van de speciale eenheden voor een bedrag van 244.200,36 euro.
237 Het saldo bedroeg 3,6 miljoen euro op 3 april 2014.
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waarop ontvangsten van algemene aard worden geboekt vermits die onderhevig zijn aan
veel individuele toewijzingen.
Ook dit jaar vertonen een aantal financiële rekeningen belangrijke saldi of steeds oplopende saldi, wat erop kan wijzen dat de gelden niet of niet regelmatig naar de Schatkist werden
doorgestort. Voor sommige rekeningen met een toenemend saldo zijn er in 2013 geen doorstortingen geweest. Nog andere rekeningen vertonen ongewijzigde saldi of bevatten een
aanzienlijk saldo aan derdengelden.
Niet alle kassen worden regelmatig in Fedcom bijgewerkt en heel wat transacties worden
op dezelfde boekingsdatum ingebracht. De kassaldi zijn soms summier onderbouwd. Kassen zijn in principe bedoeld voor kleine uitgaven. Intensief gebruik van kassen is vooral
aan de orde bij Defensie en de Federale Politie, al dan niet gepaard met hoge kassaldi. Die
departementen maken ook regelmatig gebruik van bankrekeningen, al dan niet in vreemde
munt. Anders dan postrekeningen worden bankrekeningen niet permanent opgeladen in
SAP-Fedcom. De bankverrichtingen worden vaak geglobaliseerd en op dezelfde tijdstippen
in Fedcom geboekt. Op basis van de in SAP-Fedcom opgenomen datums is het moeilijk een
oordeel te vellen over de reële tussentijdse situatie.
In de toelichtende staten bij de jaarrekening werd er voor de beleggingen enkel rekening
gehouden met rubriek 500 (rekeningen 500110 tot en met 500280).
3.5.2

Staatsschuld

3.5.2.1
Boeking
De verrichtingen van de staatsschuld werden in 2013 net zoals in 2011 en 2012 in
SAP-Fedcom ingevoerd via een interface met het boekhoudsysteem Tradix van het Agentschap van de Schuld. De tekortkoming aan die interface is dat ze de gegevens maandelijks
geglobaliseerd boekt. Het Rekenhof heeft reeds in zijn vorige boeken kritiek op dat systeem
geformuleerd. Het Tradix-boekhoudsysteem en zijn interface met SAP-Fedcom worden
echter gewijzigd (dienstjaar 2014).
3.5.2.2

Jaarrekening

Verantwoording van de verschillen
In de toelichting bij de jaarrekening is de nominale toestand van de staatsschuld terug te
vinden. In die toelichting worden ook de in SAP-Fedcom geboekte bedragen gereconcilieerd met die toestand, die wordt opgesteld door de Administratie van de Thesaurie van de
FOD Financiën, die het best geplaatst is om de verschillen tussen de toestand van de staatsschuld en de jaarrekening te verklaren.
Die verschillen kunnen te wijten zijn aan:
•
•

de cesuur, aangezien bepaalde verrichtingen op het einde van het jaar een valutadatum
van het begin van het volgend jaar hebben;
het feit dat de verwachte intresten in de jaarrekening worden opgenomen, overeenkomstig de regel van de waardering tegen de nominale waarde.
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In beide gevallen vloeien de verschillen voort uit waarderingsregels die eigen zijn aan enerzijds SAP-Fedcom en anderzijds aan de toestand van de staatsschuld. Het zijn dus natuurlijke verschillen, die niet het gevolg zijn van fouten.
In tegenstelling tot de vorige jaarrekeningen wordt elk zichtbaar verschil in de jaarrekening
2013 bovendien verantwoord. De administratie komt op die manier tegemoet aan de opmerking van het Rekenhof in verband met de rekening 2012238.
Structuur van de rekeningen
Het boekhoudplan dat het Agentschap van de Schuld gebruikt, wijkt op verschillende punten af van het model dat in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd. De verschillen worden
verklaard door de voortdurende evolutie van de opbrengsten van de staatsschuld terwijl
het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009 (in de praktijk) sinds
2003 ongewijzigd is gebleven.
Zo worden producten van verschillende aard zoals de staatsbons, bestemd voor particulieren, en de Euro Medium Term Notes (EMTN), voor institutionele investeerders, in dezelfde
subrekeningen gegroepeerd.
Het Rekenhof merkt op dat het boekhoudplan dat het Agentschap van de Schuld hanteert,
momenteel wordt aangepast. Het aangepaste plan komt reeds tegemoet aan bepaalde opmerkingen die het Rekenhof had geformuleerd om de producten van verschillende aard
beter van elkaar te onderscheiden. Via koninklijk besluit zou het officieel boekhoudplan
nochtans ook moeten worden aangepast aan de evolutie van de financiële producten.
3.5.3
Andere schulden op meer dan een jaar
Behalve de staatsschuld in strikte zin (subklasse 17 “Leningen op meer dan één jaar”) registreert de balans op rubriek 186 een schuld van 275,2 miljoen euro ten aanzien van de Europese Unie. Het gaat om een van het vorige jaar overgedragen schuld die beantwoordt aan de
financiering van de renovatie of de inrichting van gebouwen van de Europese instellingen.
Hoewel het Zilverfonds in de toestand van de staatsschuld is opgenomen, wordt het ook
apart in de balans geboekt (rubriek 190) voor een totaal bedrag van 23,7 miljard euro, met
inbegrip van de verwachte intresten (3,8 miljard euro).
3.6
Eigen vermogen
De vergelijkende cijfers van het boekjaar 2012 opgenomen in de jaarrekening 2013 geven aan
dat het geaggregeerde eigen vermogen van het boekjaar 2012 (debetbedrag van 292.799,6 miljoen euro) ingrijpend werd gewijzigd. Het gecorrigeerde eigen vermogen van 2012 bereikt
dus een debetbedrag van 325.190,0 miljoen euro. De verhoging met 32.390,4 miljoen euro
wordt hoofdzakelijk verklaard door het in rekening brengen van twee opmerkingen van het
Rekenhof bij de jaarrekening 2012, enerzijds het feit dat de participatie van de NMBS volgens IFRS-regels moet worden gewaardeerd en niet volgens Belgische boekhoudregels (impact: 19.297,6 miljoen euro) en anderzijds de beperking van de waarde van de deelnemingen

238 Rekenhof, 170 e Boek, Volume I, p. 136.
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in de ontwikkelingsbanken tot het volstorte deel in het kapitaal (impact: 13.092,4 miljoen
euro). Het resterende bedrag is het gevolg van enkele kleinere aanpassingen.
De aanpassingen aan de begintoestand van het eigen vermogen worden toegelicht in de
commentaar bij de jaarrekening 2013. De toelichting bevat ook een voorstelling van het
netto-actief op groepsniveau, en alle rekeningen van het eigen vermogen worden gereconcilieerd. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de opmerkingen van het Rekenhof.
Het doorvoeren van retroactieve aanpassingen aan het eigen vermogen leidt tot onzekerheid op het vlak van de juistheid en het finale karakter van de gerapporteerde cijfers.
Naast het geaggregeerde resultaat voor de Fedcomdepartementen werd de vermogenstoestand van het boekjaar 2013 beïnvloed door de inbreng van de historische inventaris van
immateriële en materiële vaste activa (pilootdepartementen Fedcom, Economie, Federale
Politie en Defensie), de inbreng van financieel vaste activa (Kanselarij, Economie en Financiën), de inbreng van een stock (Defensie), aanpassingen voor de vorderingen op lange
termijn (Financiën), herwaarderingsminderwaarden op gebouwen en terreinen (Defensie),
aanpassingen van financiële rekeningen (FOD Financiën) en nog een aantal diverse aanpassingen in andere departementen. De totale aanpassing van het eigen vermogen bedraagt
13.014,5 miljoen euro, zoals blijkt uit de hierna volgende tabel:
Tabel 5 – Evolutie van het eigen vermogen in 2013 (in euro)
Eigen vermogen op 1 januari 2013 (gecorrigeerd)
Geaggregeerd resultaat boekjaar 2013
Inlassing Financieel vaste activa (Apetra)
Inlassing Financieel vaste activa (Paleis voor Schone Kunsten)
Inlassing Financieel vaste activa (Belfin)
Inlassing Financieel vaste activa (International Bank for
Reconstruction and Development - IBRD)
Inboeking participatie Dexia (rekening 271014)

-325.190.034.359,48
-16.710.131.590,50
716.048.779,00
28.028.366,95
484.977,09
9.073.403,79
1.000.000.000,00

Totaal inlassing historische inventaris immateriële en materiële
vaste activa

132.780.193,55

Herwaarderingsmeerwaarden op gebouwen

-59.629.828,00

Herwaarderingsmeerwaarden op terreinen

-17.004.644,00

Inlassing inventaris voorraden

1.822.319.821,30

Vorderingen en toegestane leningen > 1 jaar van de FOD Financiën

74.993.691,71

Rechtzettingen financiële rekeningen van de FOD Financiën

-7.554.193,85

Diverse aanpassingen departementen

-3.940.194,53

Totaal van de aanpassingen boekjaar 2013
Eigen vermogen op 31 december 2013

-13.014.531.217,49
-338.204.565.576,97

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
Het geaggregeerde resultaat van het boekjaar 2013 is gelijk aan het geconsolideerde resultaat van alle in SAP-Fedcom opgenomen bedrijfsnummers, dus met inbegrip van 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 2013 van
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de entiteiten 1900 en 2100 (respectievelijk -11,8 miljoen euro en -71,4 miljoen euro) een
aansluiting bekomen worden. Dit was ook in het boekjaar 2012 het geval. De voor beide entiteiten negatieve weerslag op het geconsolideerde netto-actief bedraagt hierdoor eind 2013
71,8 miljoen euro (Regie der Gebouwen) en 103,9 miljoen euro (Pensioenen).
Dat er voor deze diensten een resultaat van het boekjaar is, vindt zijn oorsprong in de
tijdsverschillen die ontstaan bij de verwerking van in- en uitgaande geldbewegingen. In de
jaarrekening 2013 worden de opname van deze aparte bedrijfsnummers en de invloed ervan
op het geconsolideerde resultaat weinig gemotiveerd. Het heeft te maken met het bestaan
van aparte begrotingssecties (19 en 21) en de overdracht van dotaties.
De opmaak van een inventaris van alle bezittingen, tegoeden, schulden en verplichtingen
is belangrijk om uitsluitsel te kunnen geven over de volledigheid van het eigen vermogen.
De correcties die in het boekjaar 2013 werden aangebracht, tonen aan dat dit nog steeds niet
het geval is. De informatie in de jaarrekening is onvoldoende om met zekerheid uitspraak
te doen over de juistheid en de volledigheid van het eigen vermogen aan het begin en aan
het einde van het boekjaar en over de wijzigingen die zich in de loop van 2013 hebben voorgedaan. Uit een nazicht van de verrichtingen na balansdatum blijkt uit een historiek van
de grootboekrekeningen op 31 augustus 2014 dat er zich ook al in 2014 aanpassingen op dit
netto-actief hebben voorgedaan.
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 dateren van vóór deze
afsluitdatum, maar waarvan het bedrag nog niet definitief vast staat. De voorzieningen
hebben geen impact op de budgettaire boekhouding.
In de jaarrekening 2013 werd 654,8 miljoen euro aan voorzieningen voor toekomstige kosten opgenomen. Zij omvatten enerzijds 439,3 miljoen euro voorzieningen voor geschillen
en 215,5 miljoen euro voorzieningen voor vervallen bankbiljetten. Er werden net zoals voorgaande jaren geen voorzieningen aangelegd voor andere toekomstige kosten (bv. voor vervroegde uitdiensttreding, voor de vernietiging van stocks of voor de risico’s die verband
houden met de toegekende waarborgen). In vergelijking met de jaarrekening 2012 zijn de
voorzieningen met 179,6 miljoen euro toegenomen en dit als gevolg van bijkomende bedragen bij:
•

•
•

de FOD Volksgezondheid (+103,3 miljoen euro), ingevolge een globale optrekking van
het geschatte risicopercentage en de inaanmerkingneming van intrestlasten en andere
kosten;
de FOD Justitie (+55,2 miljoen euro), ingevolge een verbeterde evaluatiemethode (in
2012 bedroeg het totaal van de provisie slechts twee miljoen euro);
de Federale Politie (+50,6 miljoen euro), ingevolge de inaanmerkingneming van een
voorziening van 54 miljoen euro voor de Copernicus-premies239.

239 Dat is een eigen benaming van de Federale Politie. In de feiten gaat het om waarschijnlijke of zekere kosten in samenhang met vakantiegeld van voorgaande jaren.
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Om voorzieningen voor geschillen te kunnen boeken moet de stafdienst Budget en Beheerscontrole de nodige informatie ontvangen van de juridische dienst. Het Rekenhof heeft
vastgesteld dat, ondanks inspanningen van meerdere departementen om de voorziening
voor juridische geschillen te vervolledigen, deze voorziening nog steeds onvolledig is, en
dat de toegepaste methodes het niet mogelijk maken deze situatie op korte termijn recht
te zetten.
Vier departementen hebben geen enkele voorziening in hun boekhouding opgenomen. De
FOD Budget en Beheerscontrole, de FOD Fedict en de POD Maatschappelijke integratie
verantwoorden dit door te stellen dat er geen gekende lopende geschillen zijn. Ook de FOD
Economie heeft geen voorziening voor geschillen in de balans opgenomen, maar de stafdienst Budget en Beheerscontrole verklaarde dit doordat de nodige informatie ontbrak die
hij van de juridische dienst zou moeten ontvangen.
Volgens de richtlijnen van de dienst Federale Accountant wordt een voorziening voor geschillen aangelegd op basis van een (maximaal) ingeschat claimbedrag vermenigvuldigd
met een geschat risicopercentage. Uit de controles die het Rekenhof heeft uitgevoerd, is
gebleken dat de departementen geen consistente methode toepassen voor de inschattingen
van zowel het claimbedrag als het risicopercentage. De FOD Financiën gebruikt een andere
methode waarbij geen rekening wordt gehouden met de mogelijke kost van de nog lopende
geschillen, maar waarbij de voorziening gebaseerd is op de uitgaven verbonden aan claims
die in de afgelopen jaren werden afgesloten. Deze historische uitgaven kunnen echter niet
als representatief worden beschouwd voor kosten verbonden aan de lopende claims.
Het Rekenhof besluit dat er voor meerdere departementen geen zekerheid bestaat over de
volledigheid van de gehanteerde overzichtslijst van geschillen. Zo heeft de FOD Mobiliteit
geen voorziening geboekt voor een geschil waarvan de impact 26,4 miljoen euro wordt
ingeschat. De FOD Financiën hield geen rekening met de geschillen van de Deposito- en
Consignatiekas en met die van de ontwikkeling van de toepassing Stimer. Het Rekenhof
stelt ook vast dat de FOD Financiën geen algemeen overzicht van de hangende geschillen
kan voorleggen omdat de geschillen op niveau van de verschillende diensten afzonderlijk
worden afgehandeld.
Ook bij andere departementen is er onvoldoende zekerheid dat alle geschillen van alle diensten werden geïnventariseerd en geëvalueerd.
3.8
Wacht- en overlopende rekeningen
De wacht- en overlopende rekeningen van de balans zijn sterk gedaald ten opzichte van de
rekeningen 2012240. In 2013 vertonen ze globaal een debetsaldo van 8.682,9 miljoen euro op
het actief en een creditsaldo van 19.910,1 miljoen euro op het passief241, met een balanstotaal
(totaal van de activa en de passiva) van 100.774,4 miljoen euro.

240 Ingevolge een opmerking van het Rekenhof bij de controle van de jaarrekening 2012, heeft de FOD Financiën op
balansdatum de saldi op de elkaar compenserende wachtrekeningen 488007 (inkomend cash van de Algemene
Administratie Patrimoniumdocumentatie waaraan niet onmiddellijk een bestemming kan worden gegeven) en
494003 (gelden die een definitieve bestemming hebben gekregen) boekhoudkundig verwerkt (i.c. 68.038,6 miljoen euro).
241 In 2012 ging het respectievelijk om een creditsaldo van 76.256 miljoen euro op het actief en een debetsaldo van
67.051 euro op het passief.
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Het debetsaldo van de wachtrekeningen beloopt 2.802,4 miljoen euro, waarvan 1.084 miljoen euro derdengelden. Het Rekenhof herinnert er opnieuw aan dat derdengelden niet
mogen worden geboekt op wachtrekeningen, die enkel bedoeld zijn om voorlopig bedragen
te boeken die bij hun boeking niet kunnen worden ingeschreven op een bepaalde rekening. Ze moeten in principe uiterlijk op het einde van het jaar worden gesoldeerd, bij de
boeking waarbij de bedragen in kwestie een definitieve bestemming krijgen. Het Rekenhof
heeft in dat opzicht gewezen op een weinig transparante werkwijze die ingaat tegen het
boekkundige principe van de waarachtigheid: een departement heeft zijn wachtrekeningen
(0,5 miljoen euro) op 31 december 2013 gesoldeerd en de dag nadien de omgekeerde boeking
gedaan.
In de boekhouding staat op het passief bij de derdenrekeningen een subrekening specifiek voor de virtuele organieke fondsen242. Er bestaat geen wettelijke basis243 voor dergelijke
fondsen waarvan het saldo van de subrekening op 31 december op één jaar tijd van 32,7 naar
53,4 miljoen euro is gestegen. Deze aanzienlijke toename kan worden verklaard door het
feit dat de virtuele fondsen die de FOD Justitie gebruikt (27,1 miljoen euro) in 2013 werden
geïntegreerd.
De staat nr. 70 als bijlage bij de algemene rekening vermeldt alle virtuele organieke fondsen.
Die staat leert dat de virtuele fondsen van de Federale Politie een negatief saldo van 1,7 miljoen euro vertonen, terwijl het passief van de balans een positief saldo van 2,9 miljoen euro
aangeeft. Het departement schrijft dat verschil toe aan een menselijke fout en is van oordeel dat dat laatste bedrag de toestand van de virtuele fondsen van de Federale Politie correct weergeeft. Voor de FOD Binnenlandse Zaken vermeldt dezelfde staat nr. 70 11,5 miljoen
euro als beschikbare middelen, terwijl het saldo van de virtuele fondsen op de passiefzijde
van de balans slechts 5,8 miljoen euro bedraagt. Het Rekenhof heeft geen bevredigende uitleg gekregen om dat verschil te verklaren. Het herinnert eraan dat er reeds een gelijkaardig
verschil bestond in de rekeningen 2012.
Het Rekenhof wijst bij de wachtrekeningen ook op de aanwezigheid van een bedrag van
2,9 miljoen euro op de passiefzijde van de subrekening 494762. De Federale Politie preciseert dat ze dat bedrag aan de Thesaurie zou willen overdragen na de rekening te hebben
gesoldeerd maar dat ze daarin niet slaagt wegens de huidige beperkingen van SAP-Fedcom244.
Buiten de verrichtingen in samenhang met de staatsschuld hebben slechts acht departementen regularisatieboekingen verricht. De departementen die dergelijke boekingen niet
hebben uitgevoerd, hebben het Rekenhof hierover geen overtuigende verklaring verstrekt.
Defensie rechtvaardigt die tekortkoming (zonder een becijferde raming te verstrekken)
door de hoeveelheid werk die moet worden gedaan in het licht van de heel bescheiden weerslag op de rekeningen. Er wordt aan herinnerd dat de regularisatieboekingen onontbeerlijk
zijn om de kosten en opbrengsten met betrekking tot een dienstjaar aan dat dienstjaar te
koppelen, ongeacht de bedragen in kwestie.

242 Zie Rekenhof, 167e Boek, volume I, “Gebruik van orderekeningen in Fedcom”, p. 451-458 en 168e Boek, “Omzetting
van orde- en thesaurierekeningen naar Fedcom (vervolgonderzoek)”, p.226-231.
243 Naast de uitgaven aangerekend op de virtuele fondsen vindt men in die subrekening echter enkele uitgaven die via
een budgettaire bijbepaling zijn gemachtigd.
244 De FRFT-transactie die voor dergelijke overdracht wordt gebruikt, zou niet werken voor subrekening 494762.
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De Federale Politie boekt tot slot ten onrechte245 een schuldvordering op de lokale polities
(1,4 miljoen euro) bij de te regulariseren kosten.
3.9
Rechten en verplichtingen buiten balans – Waarborgen
Het Rekenhof concludeerde in 2013 dat dringend een gedetailleerde inventaris van de rechten en verplichtingen buiten balans en in het bijzonder van de waarborgen moest worden
opgemaakt. Het voegde eraan toe dat die informatie in de jaarrekening moet worden opgenomen, net als het kader waarin deze moet worden gesitueerd. Deze inventaris werd niet
opgemaakt. De minister van Begroting preciseert het volgende op bladzijde 32 van de commentaar bij de algemene rekening:
“Wat de klasse 0 met betrekking tot de rechten en verplichtingen buiten balans betreft, wordt
erop gewezen dat de inventaris en de waardering van de door de diensten toegekende waarborgen nog niet volledig zijn. Zoals eerder aangegeven hebben de diensten naar aanleiding van de
bevraging door de Federale Accountant geen bijkomende rechten en verplichtingen op te nemen buiten balans gemeld. De lijst van de waarborgen zal vervolledigd worden naar aanleiding
van de lopende audit van het Rekenhof hieromtrent bij de diensten”.
Het Rekenhof dringt erop aan dat de administratie een volledige inventaris opstelt.
3.9.1
Verleende waarborgen
In de rekeningen rechten en verplichtingen buiten balans werden voor 62.342,2 miljoen
euro verleende waarborgen ingeschreven. In de rekeningen 2013 zijn een aantal waarborgen
opgenomen die voordien niet werden geboekt. Ondanks die verbetering merkt het Rekenhof het volgende op:
•
•

•

Sommige waarborgen zijn niet geregistreerd in de boekhouding noch vermeld in de
toelichting.
Er werd geen raming gemaakt van de financiële risico’s die aan die waarborgen verbonden zijn en deze werden voor zover nodig niet weerspiegeld in de algemene boekhouding (via voorzieningen).
Net als voor vorige dienstjaren wordt evenmin een evolutie gegeven van de verstrekte
waarborgen tussen 31 december 2013 en het einde van de verrichtingen ter afsluiting van
de rekening 2013.

Het Rekenhof maakt gewag van tekortkomingen inzake de inventarisatie, de waardering
en de boeking van de waarborgen in het artikel dat het in dit Boek wijdt aan de door de
federale Staat verleende waarborgen246.

245 De regularisatieboekingen mogen enkel betrekking hebben op kosten en opbrengsten van het dienstjaar en in
geen geval op een balanspost zoals schuldvorderingen.
246 Cf. hoofdstuk 4 in verband met het boekhoudsysteem Fedcom.
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3.9.2

Geplaatst, niet-opgevraagd gedeelte van de participatie in internationale instellingen
In tegenstelling tot de rekening 2012 vermeldt de rekening 2013 het geplaatste, niet-gevraagde kapitaal in internationale instellingen247. De geplaatste en niet-opgevraagde participatie
in het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) van 21,56 miljard euro werd niet geboekt.
Het Rekenhof is van oordeel dat in de toelichting van de jaarrekening alle informatie moet
worden vermeld over de participaties, met inbegrip van het geplaatste, niet-opgevraagde
kapitaal. Het is ook belangrijk een volledige inventaris van de participaties te maken om te
zorgen dat ze allemaal worden geboekt.
3.9.3

Toegekende subsidies die onder opschortende voorwaarde terugbetaalbaar
zijn
De FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid hebben de terugvorderbare voorschotten toegekend in het kader van Airbusprogramma’s248 ten belope van een totaalbedrag van
respectievelijk 159,6 en 153,5 miljoen euro overgedragen naar de rekeningen van klasse 0.
Voordien werd het saldo van die voorschotten ten onrechte geboekt op de rekeningen van
schuldvorderingen op meer dan een jaar. De teruggevorderde bedragen werden dan weer
geboekt op de rekeningen van schuldvorderingen op minder dan een jaar.
Het Rekenhof stelt echter een onderschatting van de in klasse 0 geboekte bedragen vast in
het licht van de door de departementen overgezonden verantwoordingsstukken249.
3.9.4 Encours van de budgettaire vastleggingen
In subklasse 08 is niets geboekt terwijl het encours van de budgettaire vastleggingen die
nog niet budgettair werden vereffend, hier moeten worden geboekt overeenkomstig artikel
18 van het koninklijk besluit van 10 november 2009250.
3.10 Toelichtingen en commentaar bij de algemene rekening
De toelichting bij de algemene rekening werd opgesteld overeenkomstig het model 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.
Op bladzijde 32 van de commentaar bij de algemene rekening staat te lezen:
“De geboekte voorzieningen voor personeelskosten met betrekking tot het boekjaar 2013 werden als volgt vastgesteld:
•

Voor de diensten waarvan de personeelsleden betaald worden door de CDVU, is het geprovisioneerde bedrag voor het vakantiegeld en de competentiepremies gelijk aan de in 2013 werkelijk betaalde bedragen. Inzake achterstallen is de provisie gelijk aan de in 2014 reeds betaalde achterstallen (toestand tot en met 31 maart 2014 ontvangen van CDVU).

247 Zie in dat verband punt 3.3.2 van dit artikel over de financieel vaste activa.
248 Cf. het artikel “Terugbetaling van de voorschotten toegekend aan Belgische ondernemingen in het kader van de
Airbusprogramma’s” in deel III van dit Boek.
249 Cf. punt 3.1.4 van dit artikel, dat handelt over die schuldvorderingen op lange termijn.
250 Het encours van de vastleggingen wordt eveneens opgenomen in de rekening van uitvoering van de begroting. Cf.
tabel 17 in punt 3 van hoofdstuk 2 van dit deel van het Boek.
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•

Bij de Federale Politie en Defensie is de provisie voor vakantiegeld en competentiepremies
gebaseerd op de bedragen voorzien in de begroting 2014”.

Er wordt aan herinnerd dat die schulden voor personeelskosten geenszins voorzieningen
zijn. Het gaat om budgettaire uitgaven van het boekjaar 2013, die als zodanig moeten worden geboekt in de algemene boekhouding en moeten worden aangerekend in de begrotingsboekhouding. Volgens het boekhoudplan moeten ze trouwens worden geboekt bij de
schulden (en niet bij de voorzieningen). Het gaat niet enkel om een semantisch verschil
gelet op de budgettaire gevolgen van die twee soorten boekingen.
Alle diensten van algemeen bestuur251 boeken voor die personeelsschulden een kost in de
algemene boekhouding, zonder enige impact op de begroting. Ze doen dus alsof het om een
echte voorziening zou gaan in overtreding van de wet.
Momenteel wordt er blijkbaar niet aan gedacht hierin verandering te brengen wegens de
extra budgettaire aanrekeningen die zouden wegen op de begroting van het eerste boekjaar
waarin de wet correct zou worden toegepast.
3.11 Intercompanyverrichtingen – consolidatie
De dienst Federale Accountant heeft de verrichtingen voor het consolideren van de boekhoudkundige staten van de verschillende diensten van het algemeen bestuur volgens de
methode van de globale integratie uitgevoerd. Het Rekenhof heeft geen significante fouten vastgesteld. De gevolgen van de wederzijdse schuldvorderingen en vastgestelde rechten
werden geëlimineerd, net zoals die van de bedragen die naar en van de Thesaurie werden
overgedragen. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de consolidatieboekingen zijn gebaseerd
op afgetoetste informatie.

4

Conformiteitscontrole

Het Rekenhof heeft conformiteitscontroles uitgevoerd van de onderliggende verrichtingen
van de algemene rekening 2013 op het vlak van de facultatieve subsidies en de overheidsopdrachten.
4.1
Facultatieve subsidies
Wat de facultatieve subsidies betreft, heeft het Rekenhof zijn aandacht gevestigd op de toekenningsvoorwaarden, de vereffening (voorschotten en saldo) en de verantwoording voor
de aanwending ervan.
Het controleerde een steekproef van dossiers bij de volgende acht federale departementen:
de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Mobiliteit en
Vervoer, de POD Wetenschapsbeleid, de POD Maatschappelijke Integratie, de FOD Justitie,
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu. In die steekproef werden de belangrijkste subsidies

251 Cf. punt 3.2.3. 3 Vakantiegeld.
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onderzocht, alsook de subsidies lager dan 3.100 euro waarvoor de Inspectie van Financiën
dus geen advies moet uitbrengen252.
4.1.1
Toekenningsbesluiten en reglementaire bepalingen
De controle van het Rekenhof heeft aan het licht gebracht dat de toekenningsbesluiten van
de diverse departementen uiteenlopen op het vlak van de inhoud. Zo zijn het voorwerp van
de subsidie en de verantwoordings- en vereffeningsmodaliteiten van de subsidie niet altijd
even duidelijk gespecificeerd. Het Rekenhof beveelt aan dat er gedragslijnen (modellen voor
de opstelling van een besluit, voor de schuldvorderingsverklaring, een lijst met aanvaarde
verantwoordingsstukken enz.) worden opgesteld, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van de departementen, opdat de bepalingen van de wet van 22 mei 2003253
volledig worden toegepast.
Zo benadrukt het Rekenhof dat de FOD Volksgezondheid in 2013, voor een totaalbedrag van
5,3 miljoen euro, subsidies heeft toegekend voor onderzoeken naar de voedselveiligheid,
zonder dat er nadere regels voor de aanwending ervan waren vastgelegd254. Het Rekenhof is
van oordeel dat die subsidies meer weg hebben van dienstenopdrachten255. De onderzoeksthema’s (waarvoor een gerichte offerteaanvraag wordt gelanceerd) worden immers door
het departement vastgelegd en de resultaten van dat onderzoek zijn noodzakelijk voor zijn
activiteiten. Bovendien wordt de Staat eigenaar van de resultaten van de onderzoeken die
voor meer dan 80 % worden gefinancierd. De nieuwe kwalificatie van die uitgaven van de
FOD Volksgezondheid is niet zonder gevolg voor de toekenningsvoorwaarden en de verantwoording voor de aanwending van de middelen.
Voorts konden de FOD Justitie en de POD Wetenschapsbeleid niet alle toekenningsbesluiten van subsidies bezorgen die het Rekenhof wenste te controleren.
4.1.2
Vereffening van de subsidies en verantwoording van de aanwending
De departementen zien er te weinig op toe of de begunstigden de bepalingen van de toekenningsbesluiten over de overlegging van de bewijsstukken, de rekeningen en de verslagen naleven. Het Rekenhof beveelt aan richtlijnen uit te werken voor de betrokken diensten
zodat de dossiers beter kunnen worden opgevolgd. Meer algemeen is het Rekenhof van
oordeel dat de subsidies waarvan de aanwending onvoldoende en/of laattijdig wordt verantwoord, sneller en systematischer moeten worden teruggevorderd.

252 Overeenkomstig artikel 15, §  1, 4°, van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve
en begrotingscontrole.
253 Meer bepaald artikel 121 dat als volgt luidt: “Iedere subsidie […] moet worden aangewend voor de doeleinden, waarvoor zij werd verleend” en “[…] in iedere beslissing houdende toekenning van een subsidie [worden] nauwkeurig de
aard, het gebruik en de omvang van en de nadere regels omtrent de door de begunstigde van de subsidie te verstrekken
verantwoording vermeld”.
254 Noch in het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vastlegging van de voorwaarden van toekenning van de
subsidies voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn, noch in
de ministeriële toekenningsbesluiten van 19 juli 2013 en van 6 september 2013, noch in de overeenkomsten die het
departement aan de begunstigde onderzoekscentra verbinden.
255 In zijn 142e Boek onderscheidt het Rekenhof de subsidies voor de overheidsopdrachten op de volgende manier: “De
toelage is uiteraard een financiële tegemoetkoming van een publiekrechtelijke rechtspersoon om sommige activiteiten
of verrichtingen aan te moedigen. […] Aldus verschilt ze […] van de opdrachten in die zin dat ze het resultaat zijn van
prestaties die de administratie voor haar eigen werking noodzakelijk vindt”.
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Zo heeft het Rekenhof vertragingen vastgesteld bij de overzending van de boekhoudkundige stukken en verantwoordingsverslagen in meerdere departementen (FOD Volksgezondheid, FOD Sociale Zekerheid en POD Maatschappelijke Integratie). Het wijst erop dat onder
meer de FOD Sociale Zekerheid die verantwoordingsstukken niet opvroeg noch terugbetaling eiste van de voorschotten die hij al aan de begunstigden had gestort.
Het Rekenhof wijst er ook op dat het saldo van bepaalde door de FOD Sociale Zekerheid, de
FOD Volksgezondheid en de FOD Economie toegekende subsidies werd gestort zonder dat
er bewijsstukken voorhanden waren. Wanneer er wel verantwoordingsstukken voorhanden zijn voor subsidies die integraal zijn gestort, is daarvoor in bepaalde departementen
(POD Maatschappelijke Integratie en FOD Sociale Zekerheid) niet terug te vinden of ze
werden gecontroleerd.
Voorts heeft het Rekenhof vastgesteld dat de FOD Volksgezondheid, in strijd met de wetgeving, saldo’s van subsidies aan begunstigden heeft gestort waarvan de verantwoordingsstukken slechts betrekking hadden op het te storten saldo en niet op de toegekende subsidie
in haar geheel. Ook al bepalen de toekenningsbesluiten verkeerdelijk dat enkel het saldo
van de subsidie moet worden verantwoord, de algemene regels betreffende de controle op
de toekenning en de aanwending van de subsidies, zoals bepaald in hoofdstuk III van de
wet van 22 mei 2003, blijven volledig gelden. Artikel 121, § 3, van die wet bepaalt dat “iedere
begunstigde van een subsidie ertoe gehouden is verantwoording te verstrekken over de aanwending van de ontvangen bedragen, tenzij de wet hem daartoe een vrijstelling verleent”. Het
is dus niet de aanwending van het saldo van een subsidie die moet worden verantwoord,
maar wel de aanwending van de subsidie in haar geheel.
4.1.3
Financiering door verschillende overheden
Het Rekenhof stelt vast dat wanneer projecten of verenigingen door meerdere overheden
tegelijk worden gefinancierd, de departementen moeilijkheden ondervinden om de goede
aanwending van de toegekende subsidies te controleren. Slechts enkele begunstigden geven immers die verschillende financieringsbronnen correct weer in hun begrotingen en
rekeningen.
Daarom beveelt het Rekenhof aan systematisch een bepaling op te nemen in de toekenningsbesluiten die stelt dat alle ontvangsten en uitgaven voor het gesubsidieerde project of
de gesubsidieerde vereniging (inclusief dus de middelen die door overheden worden toegekend) verplicht in de begrotingen en de rekeningen van de begunstigden zouden worden
vermeld. Ook beveelt het aan dat de samenwerking die nodig is tussen de subsidiërende
overheden de vorm zou aannemen van een geïntegreerde controle, zodat er een coherent
totaalbeeld is van het project en niet dezelfde verantwoordingsstukken worden gebruikt
voor meerdere subsidies van meerdere overheden.
4.2
Overheidsopdrachten
Wat de overheidsopdrachten betreft, heeft het Rekenhof zijn aandacht gevestigd op twee
aspecten: de motivering voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure en de storting van de borgtocht. Het Rekenhof controleerde in elk federaal departement een steekproef van dossiers. Het maakte een selectie uit de belangrijkste uitgaven voor overheidsopdrachten.
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4.2.1
Motivering van het gebruik van een onderhandelingsprocedure
De onderhandelingsprocedure is een bijzondere manier om overheidsopdrachten te gunnen. Deze afwijkende procedure mag enkel worden toegepast in de hypothesen die zijn vermeld in artikel 26 van de wet van 15 juni 2006 houdende overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Een van die hypothesen zijn de overheidsopdrachten waarvan het goed te keuren bedrag van
de uitgave niet hoger ligt dan de bedragen die door de koning zijn vastgelegd (85.000 euro
zonder btw voor de klassieke sectoren). Andere bijzondere situaties zijn echter ook: hoogdringendheid als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, monopolie enz.
De aanbestedende overheid moet een gemotiveerde beslissing opstellen wanneer ze beslist
gebruik te maken van een onderhandelingsprocedure (met of zonder bekendmaking)256. De
inhoud van die gemotiveerde beslissing moet de juridische en feitelijke motieven vermelden die het gebruik van deze procedure rechtvaardigen of mogelijk maken257.
In de onderzochte steekproef hebben slechts vier van de zeventien gecontroleerde departementen (Defensie, Federale Politie, FOD Financiën en FOD Mobiliteit en Vervoer) erop
toegezien dat de motivering om een beroep te doen op de onderhandelingsprocedure (bedrag onder 85.000 euro excl. btw, hoogdringendheid, monopolie enz.) systematisch wordt
vermeld. De formele motivering is nochtans een bij wet bepaalde dwingende vereiste. Ze
moet dus systematisch worden opgenomen in elke gemotiveerde beslissing voor een overheidsopdracht die via een onderhandelingsprocedure wordt gegund, ongeacht het bedrag.
4.2.2
Storting van de borgtocht
De borgtocht is een financiële garantie die de opdrachtnemer geeft voor zijn verplichtingen
totdat de opdracht volledig en goed is uitgevoerd258. Hij waarborgt dus de goede uitvoering
van de overheidsopdracht tot het einde van de prestaties (definitieve oplevering van de
opdracht), inclusief de invordering van de sommen die de opdrachtnemer is verschuldigd
(verwijlboetes, niet-terugbetaalde voorschotten, herstelling van gebreken enz.).
Elke afwijking van het borgtochtprincipe moet formeel worden gemotiveerd. De regelgeving voorziet echter in een aantal uitzonderingen op die verplichting259.
In de onderzochte steekproef hebben enkel diezelfde vier departementen van de zeventien
gecontroleerde de reglementaire bepalingen m.b.t. borgtocht correct toegepast. Het gaat
nochtans om een wettelijke vereiste om de financiële belangen van de Staat te beschermen.
Het Rekenhof preciseert bovendien dat in het geval van meerjarencontracten die via bijakten worden verlengd, het bedrag van de borgtocht moet worden herzien, voordat het
contract wordt vernieuwd en op basis van het bedrag van de prestaties die in de loop van
het komende jaar worden verwacht.
256 Artikel 4, 1° en 2°, van de wet van 17 juni 2003 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
257 Artikel 5 van de voornoemde wet van 17 juni 2013.
258 Artikel 2, 8°, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
259 Uitgevoerd door artikel 25, §  1, van het voormelde koninklijk besluit van 14 januari 2013.
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Aanpassing van de
federale comptabiliteitswet
van 22 mei 2003
De wetten van 10 april en 8 mei 2014 hebben de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003 aangepast om uitvoering te geven aan de gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn
2011/85/EU, om de inwerkingtreding van de wet uit te stellen tot 2016 voor de administratieve
diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de
staatsbedrijven, en om de kosten en administratieve lasten die eruit voortvloeien voor de kleine
instellingen te verlichten.
De belangrijkste verplichtingen die eruit voortvloeien zijn het nieuwe begrotingskader, de aangepaste publicatie over de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de nieuwe opdracht van
het Rekenhof om op termijn de algemene rekening van de federale Staat te certificeren.

1

Inleiding

Sinds 1 januari 2012 is de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en
van de comptabiliteit van de federale Staat in zijn geheel van toepassing op alle diensten
van algemeen bestuur260. Hun ontvangst- en uitgaveverrichtingen worden nu rechtstreeks
of via een interface in Fedcom geïntegreerd.
Voor de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve
openbare instellingen en de staatsbedrijven261 waren de operationele voorwaarden voor de
invoering van de nieuwe comptabiliteit van de wet van 22 mei 2003 op die datum niet vervuld en de inwerkingtreding van de wet werd voor die diensten daarom uitgesteld.
Met de wetten van 10 april en 8 mei 2014 zijn aanpassingen aangebracht aan de federale
comptabiliteitswet van 22 mei 2003, om uitvoering te geven aan de gedeeltelijke omzetting
van de Europese richtlijn 2011/85/EU, om de inwerkingtreding van die wet uit te stellen
voor de andere categorieën van diensten van de federale Staat en om de kosten en administratieve lasten die voortvloeien uit de boekhoudverplichtingen van kleine instellingen
te beperken.
Sinds de opstart van Fedcom in 2009 maakt het Rekenhof jaarlijks een evaluatie van de
stand van implementatie en uitvoering van dit boekhoudinstrument van de federale Staat

260 De wet van 22 mei 2003 is gefaseerd in werking getreden, door middel van een pilootproject in 2009 en vervolgens
via drie uitrolbewegingen tussen 2010 en 2012.
261 Diensten bedoeld in artikel 2, 2° tot 4°, van de wet van 22 mei 2003.
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evenals van de juridische omkadering ervan262. Dit jaar bekijkt het Rekenhof in het bijzonder de aan de wet van 22 mei 2003 aangebrachte wijzigingen.

2

Wet van 10 april 2014

De wet van 10 april 2014263 past de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003 op meerdere
vlakken aan. De aanpassingen hebben in hoofdzaak te maken met de gedeeltelijke uitvoering van de Europese richtlijn 2011/85/EU van 8 november 2011 tot vaststelling van voorschriften voor de begrotingskaders van de lidstaten en met het toekennen aan het Rekenhof van
een opdracht van certificering van de algemene rekening van de federale Staat.
De hierna volgende begrotingsbepalingen, die zowel op de vier categorieën van diensten
bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 mei 2003 als op de federale instellingen van sociale
zekerheid die behoren tot de institutionele sector S1314 in de zin van het ESR 2010 toepasbaar zijn, worden via een nieuwe titel V/1 in de wet van 22 mei 2003 ingeschreven:
•

•

•

•

de verplichting voor de federale Staat om de begrotingsgegevens over de gerealiseerde
ontvangsten en uitgaven (op kas- of boekhoudkundige basis264) van de federale Staat, de
sociale zekerheid en de gemeenschappen en gewesten maandelijks en die van de lokale
besturen driemaandelijks te publiceren;
de verplichting van de federale Staat om gedetailleerde afstemmingstabellen met de
methode voor de overschakeling van gegevens op kas- of boekhoudkundige basis naar
de op de ESR 2010-norm265 gebaseerde gegevens te publiceren;
de verplichting om de begroting van de federale Staat266 in te schrijven in een begrotingskader voor de middellange termijn, dat de regeerperiode dekt en minimaal een
periode van drie jaar bestrijkt;
de verplichting om in de algemene toelichting bij de begroting een opsomming te geven
van de instellingen en fondsen die niet in de begroting zijn opgenomen maar die deel
uitmaken van de consolidatiekring zoals bepaald door het Instituut voor de Nationale
Rekeningen, alsook een analyse van de impact ervan op het vorderingensaldo en op de
overheidsschuld.

Het Rekenhof merkt op dat titel V/1 van toepassing is op de federale instellingen van sociale
zekerheid die behoren tot de subsector S1314 Wettelijke socialeverzekeringsinstellingen267.
Dit betekent dat de verplichting te rapporteren over de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven niet geldt voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). De RJV wordt immers door
de Nationale Bank opgenomen in de subsector S1311 Centrale Overheid en maakt geen deel

262 Rekenhof, 166e Boek, Volume I, p. 548, 167e Boek, Volume I, p. 431, 168 e Boek, Volume I, p. 211, 169 e Boek, Volume I, p.
333 en 170e Boek, Volume I, p.149. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
263 Wet tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van de wet van
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en houdende
diverse bepalingen betreffende de begrotingsfondsen.
264 Op basis van vastgestelde rechten.
265 Europees systeem van nationale en regionale rekeningen.
266 Opgemaakt op basis van de macro-economische prognoses van de economische begroting van het Instituut voor
de Nationale Rekeningen.
267 In de lijst van eenheden van de publieke sector van de Nationale Bank.
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uit van de subsector S1314, hoewel het koninklijk besluit van 3 april 1997 de RJV beschouwt
als een federale instelling van sociale zekerheid.
Artikel 4 van de wet van 10 april 2014 bepaalt voorts dat de ontwerpen van middelenbegroting en van algemene uitgavenbegroting van het algemeen bestuur uiterlijk op 15 oktober
(en niet meer op 31 oktober) van het jaar dat het begrotingsjaar voorafgaat, moeten worden
voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
De diverse begrotingsbepalingen zullen voor het eerst van toepassing zijn bij de opmaak
van de begroting van 2015.
De wet van 10 april 2014 belast het Rekenhof bovendien – uiterlijk vanaf de rekeningen over
het begrotingsjaar 2020 – met de certificering van de algemene rekening van de federale
Staat. Volgens de internationale auditnormen moeten de rekeningen een getrouw beeld van
de werkelijkheid geven en het voorwerp uitmaken van een kwaliteitsbeoordeling door een
onafhankelijke instantie. De nieuwe taak die aan het Rekenhof is toevertrouwd sluit dus
aan bij een internationale tendens om te komen tot een meer uniforme, gestandaardiseerde
en transparante financiële verslaggeving over de overheidsfinanciën.
De manier waarop deze nieuwe wettelijke bepaling is opgesteld, stelt echter problemen. Bij
gebrek aan enige andere verduidelijking, onder meer in de algemene toelichting, moet de
algemene rekening van de Staat worden begrepen als de consolidatie van de uitvoeringsrekeningen van de begroting en de jaarrekening van de vier dienstencategorieën bedoeld in
artikel 2 van de wet van 22 mei 2003 (namelijk de federale overheidsdiensten, de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de staatsbedrijven). In de mate dat die verschillende dienstencategorieën onder
specifieke begrotingsregels vallen, is het des te moeilijker een consolidatie uit te voeren van
hun verrichtingen vermits de wet nergens verduidelijkt of het om een netto- of een brutoconsolidatie gaat. Het Rekenhof is dus van mening dat de huidige tekst van de wet niet
voldoende juridische garanties biedt om een degelijke certificering door te voeren.

3

Wet van 8 mei 2014

Met de wet van 8 mei 2014 268 wordt de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 voor de
diensten van artikel 2, 2° tot 4°, uitgesteld tot 1 januari 2016269. Vanaf die datum zullen die
diensten, in uitvoering van artikel 5 van de wet van 22 mei 2003, hun algemene boekhouding overeenkomstig het boekhoudplan als bijlage bij het koninklijk besluit van 10 november 2009270 moeten voeren.
De wet van 8 mei 2014 voegt ook een nieuw lid toe in artikel 2 van de wet van 22 mei 2003 om
de administratieve openbare instellingen duidelijker te omschrijven. Aldus vallen alle diensten met rechtspersoonlijkheid die door de Nationale Bank van België geclassificeerd wor268 Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat.
269 De inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 werd een eerste keer uitgesteld tot 1 januari 2014 door de wet van
28 december 2011 houdende diverse bepalingen (artikel 2).
270 Koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
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den onder de centrale overheid (subsector S1311), met uitzondering van de openbare instellingen van sociale zekerheid271, onder het toepassingsgebied van de wet.
De wet van 8 mei 2014 geeft kleine instellingen272 bovendien een alternatieve mogelijkheid
om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichting een algemene boekhouding te voeren.
Zo kunnen ze in plaats van het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009 ook gebruik maken van ofwel het boekhoudplan van het koninklijk besluit van
12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel
ofwel van het algemeen rekeningstelsel als bijlage bij het koninklijk besluit van 19 december 2003273. Voorwaarde is dat een eenduidige en permanente overeenstemmingstabel de
link verzekert tussen de grootboekrekeningen van die boekhoudplannen en de grootboekrekeningen van het boekhoudplan gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2009.
De kleine instellingen mogen daarnaast hun budgettaire boekhouding ook op extra comptabele wijze voeren.
Het Rekenhof had de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de minister
van Begroting274 al gesignaleerd dat die overeenstemmingstabel geen voldoende waarborg
biedt voor de naleving van een van de fundamentele principes van de wet van 22 mei 2003,
namelijk de verplichting voor alle diensten van de federale Staat hun verrichtingen simultaan in de algemene en de begrotingsboekhouding te boeken op basis van vastgestelde
rechten. Het had er tegelijkertijd op gewezen dat de keuze voor een ander boekhoudplan
evenmin een toereikende oplossing aanreikt om de administratieve last van de diensten
te verminderen. De consolidatie van de verrichtingen van de kleine diensten in de jaarrekening van de federale Staat, die op basis van vastgestelde rechten wordt opgesteld, kan
hierdoor in het gedrang komen.
In zijn antwoord van 19 maart 2014 brengt de minister van Begroting geen nieuwe elementen aan die het standpunt van het Rekenhof beïnvloeden.
Beheersing en kostprijs informaticaondersteuning nieuwe overheidscomptabiliteit

271 Het gaat om de openbare instellingen van sociale zekerheid van de categorie D van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen van sociale zekerheid
bedoeld in het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van
de openbare instellingen van sociale zekerheid.
272 Om van een kleine instelling te spreken, moeten voorwaarden worden gerespecteerd, zowel op het vlak van het
aantal tewerkgestelde werknemers (minder dan 100 FTE en een jaargemiddelde van maximaal 50 de laatste twee
jaren), het omzetcijfer (maximaal 8 miljoen euro) als op het vlak van het balanstotaal (maximaal 3,65 miljoen euro).
273 Specifiek voor bepaalde (internationale) verenigingen zonder winstoogmerk of voor stichtingen.
274 Brieven van 12 februari 2014 in antwoord op de adviesaanvragen van 28 februari 2014 (van de minister van Begroting) en van 5 februari 2014 (van de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers).
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Beheersing en kostprijs van de
informaticaondersteuning van de
nieuwe overheidscomptabiliteit
Het Fedcomproject moest een software-oplossing bieden om de wet van 22 mei 2003 volledig
en volkomen autonoom uit te voeren. Het project werd, met behulp van heel wat middelen,
uitgerold in de zeventien federale departementen.
Het Rekenhof acht de doelstellingen niet volledig bereikt. De ambtenaren van de centrale administratie moeten enerzijds een beroep doen op derden om Fedcom te beheren en anderzijds
kan op basis van Fedcom geen boekhouding worden gevoerd die overeenstemt met de wet.
Daardoor komen de regelmatigheid en de getrouwheid van de boekhoudstaten van het algemeen bestuur in het gedrang.

1

Context

1.1
SAP-Fedcomcontracten en bijvoegsels
SAP-Fedcom is een softwarematige ERP-oplossing275 die zorgt voor de computergerichte
ondersteuning bij de uitvoering van de nieuwe overheidscomptabiliteit die is doorgevoerd
door de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (hierna “de wet van 22 mei 2003” of “de wet”).
Het contract werd op 30 april 2007 ondertekend voor een oorspronkelijk bedrag van
16,44 miljoen euro. Dat bedrag dekte hoofdzakelijk de consultancykosten voor de ontwikkeling en installatie van een specifieke versie van de SAP-applicatie, aangepast aan de
behoeften van de Staat. Deze applicatie moest het mogelijk maken een begrotingsboekhouding en een economische boekhouding te voeren in overeenstemming met de wet. De
kennisoverdracht van de consultants naar de ambtenaren, inclusief de beheersing van de
applicatie, was expliciet bepaald in de geselecteerde offerte.
De Ministerraad van 25 juli 2008 heeft het oorspronkelijke domein van de opdracht uitgebreid om een volledige uitvoering van de wet van 22 mei 2003 mogelijk te maken, m.n. het
voeren van een volledige algemene boekhouding, en dit op geïntegreerde wijze met de begrotingsboekhouding. Door deze beslissing moest de prijs van het oorspronkelijke contract
worden aangepast (met 2,98 miljoen euro). Er werd in een voorwaardelijk gedeelte voorzien
(0,62 miljoen euro) om de personeelsoverdracht te compenseren tussen de teams voor de
ontwikkeling en voor de ondersteuning van de FOD Budget en Beheerscontrole (hierna
“FOD B&B”). In de praktijk werd die optie snel ingetrokken.
Meerdere bijvoegsels werden tussen 2010 en 2013 ondertekend.

275 Enterprise Resource Planning is een basissoftware die het mogelijk maakt alle functies van de organisatie in een
centraal IT-systeem te koppelen en te integreren.
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Via twee bijvoegsels die in 2010 en 2011 (1,74 miljoen euro) werden ondertekend, zouden de
diensten worden versterkt met consultants van de opdrachtnemer. Twee andere bijvoegsels
die in 2012 werden ondertekend (2,02 miljoen euro), versterkten de dienst Federale Accountant van de FOD B&B om de rapporteringssoftware Business Objects en de module Contract
Lifecycle Management (CLM) in te voeren, inclusief aankopen en onderhoud. In 2013 werden andere bijvoegsels ondertekend om het contract uit te breiden voor extra personeel om
de CLM te kunnen voltooien (0,07 miljoen euro), voor extra consultancy (0,49 miljoen euro)
en om software uit te wisselen (0,02 miljoen euro).
Door de verschillende bijvoegsels kwam de totale kostprijs van de opdracht op 24,66 miljoen euro276, dus 50 % meer dan de oorspronkelijke kostprijs.
Naast die hoofdopdracht werden nog andere overheidsopdrachten voor consultancy uitgeschreven om specialisten in te schakelen voor bepaalde materies zoals de door SAP gebruikte IT-taal of de afsluitverrichtingen.
1.2
Draagwijdte van de audit en auditmethode
Om in te schatten in welke mate SAP-Fedcom het mogelijk maakt de wetgeving toe te
passen, heeft het Rekenhof zich voornamelijk geconcentreerd op de verwerking door die
applicatie van de begrotingsverrichtingen met betrekking tot de uitgaven277. Het heeft ook
de begrotingsklassen van de algemene boekhouding geanalyseerd wat de ontvangsten en
uitgaven betreft, alsook de boeking van de verwijlintresten waarvoor een specifieke beslissing was genomen tijdens de uitvoeringsfase van de overheidsopdracht.
Het Rekenhof onderzocht de documenten van de overheidsopdracht en de bewijsstukken
voor de uitgaven op de Fedcombasisallocaties. Het heeft ook de documenten van de FOD
B&B geanalyseerd met betrekking tot de interne organisatie waarvoor werd gekozen om
de opdracht en de nieuwe overheidscomptabiliteit te kunnen uitvoeren, onder andere wat
betreft de werving en taakverdeling tussen ambtenaren en consultants. Tot slot heeft het
Rekenhof ook vragenlijsten aan de FOD B&B toegezonden.
Deze audit vond plaats van februari tot augustus 2014.

2

Vaststellingen

2.1
Gedeeltelijke toepassing van de wet
De zeventien departementen van het algemeen bestuur278 maken hun algemene en begrotingsboekhoudingen op in SAP-Fedcom. Desgevallend slaan ze regelmatig een kopie van
die boekhoudingen op in SAP-Fedcom. De verschillende staten en verslagen die de jaarrekening van het algemeen bestuur samenstellen of begeleiden, komen rechtstreeks voort
uit de informatie in SAP-Fedcom.

276 Dit bedrag omvat een som van 0,27 miljoen euro voor de aankoop van documentatiesoftware via een bijakte.
277 De verwerking van de ontvangstenverrichtingen is niet ver genoeg gevorderd om een onderzoek uit te voeren. De
ontvangsten worden voor het merendeel niet verwerkt in SAP-Fedcom of niet geboekt op basis van de vastgestelde rechten, omdat de organisatie van de administratie nog niet op punt staat om ze op die manier te boeken,
omdat ze ervan is vrijgesteld of omdat ze ervoor gekozen heeft ze te verwerken buiten SAP-Fedcom.
278 Het betreft dertien federale overheidsdiensten, twee programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van
Landsverdediging en de Federale Politie.
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In de vier volgende gevallen kunnen de begrotingsverrichtingen echter niet in SAP-Fedcom
geboekt en aangerekend worden overeenkomstig het wettelijk en reglementair kader.
De verrichting wordt niet geboekt als het begrotingskrediet ontoereikend is
Het wettelijk en reglementair kader bepaalt dat de verrichtingen onverwijld op een getrouwe en volledige manier moeten worden geboekt. Het bepaalt eveneens dat de vastgestelde
rechten tegelijkertijd in de begrotingsboekhouding en in de algemene boekhouding moeten worden geboekt. Dit betekent echter niet dat de boeking vanaf dat ogenblik compleet is.
Dat is pas het geval na de budgettaire aanrekening op de basisallocatie zelf. Daarvoor moeten er voldoende vereffeningskredieten zijn. In de uitvoeringsrekening van de begroting
moet die graduele aanrekening onder meer tot uiting komen door de nog niet vereffende
rechten ten laste van de begroting en de vereffende rechten apart te boeken.
Om een verrichting te boeken in de algemene rekening vereist SAP-Fedcom echter dat een
vereffeningskrediet beschikbaar is ten belope van het vast te stellen recht279. Als het krediet
ontoereikend is, worden de uitgaven met vertraging geboekt, wat kan leiden tot een onderwaardering van de schulden in de jaarrekening. Meerdere bepalingen in de artikelen 5, 7, 11,
12 en 22 van de wet worden op die manier niet altijd nageleefd. Bovendien wordt door deze
situatie de wettelijke bepaling 280 uitgehold die bepaalt dat jaarlijks een overzicht moet worden opgesteld van de vastgestelde rechten die niet zijn vereffend ten laste van de begroting.
De FOD B&B overweegt geen enkele actie tegen deze tekortkoming. In augustus 2012 bracht
de leidende ambtenaar van de overheidsopdracht de opdrachtnemer ervan op de hoogte dat
er geen enkele verandering op dit niveau moest worden doorgevoerd.
Het Rekenhof heeft erop gewezen dat die beslissing ertoe leidt dat een belangrijk deel van
wat in de wet en in het contract en zijn bijvoegsels is bepaald, buiten de uitvoering van de
opdracht valt.
Bepaalde afsluitverrichtingen worden niet geboekt
In overeenstemming met het wettelijk en reglementair kader moeten bepaalde schulden
van het aflopende dienstjaar worden geboekt op de passiefzijde van de balans: de te ontvangen facturen, de schulden voor vakantiegeld en de schulden voor competentietoelagen.
Het Rekenhof heeft herhaaldelijk 281 beklemtoond dat SAP-Fedcom het enkel mogelijk
maakt dat die uitgaven in de algemene boekhouding worden geboekt, zonder gelijktijdige
aanrekening in de begrotingsboekhouding, hoewel dat verplicht is. De bepalingen van de
artikelen 5 en 7 van de wet worden op die manier niet volledig nageleefd.
Zo stelde het Rekenhof vast dat voor de te ontvangen facturen 548,2 miljoen euro werd
geboekt in de algemene boekhouding op het jaar 2013, terwijl ze werden (of zullen worden)
aangerekend op de vereffeningskredieten van een volgend jaar. Als bij dat eerste bedrag de
bedragen van het vakantiegeld (368,2 miljoen euro) en de competentietoelagen (121,2 mil-

279 Met uitzondering van de toelatingen toegekend door begrotingsruiters voor bepaalde soorten van uitgaven.
280 Artikel 28, 2°, b) van de wet van 22 mei 2003.
281 Zie Rekenhof, 170 e Boek, Volume I, p. 120-121; 169 e Boek, Volume I, p. 101-102; 168e Boek, Volume I, p. 236-237.
Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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joen euro) worden gerekend, komt men aan een totale som van meer dan één miljard euro
die evenmin – en ten onrechte – aangerekend wordt in de begrotingsboekhouding van
2013282. De FOD B&B denkt momenteel na over mogelijke aanpassingen om de te ontvangen
facturen te boeken. Het Rekenhof benadrukt dat de opdrachtnemer in zijn offerte nochtans
de mogelijkheid had opgenomen om het moment te kiezen waarop de vereffeningskredieten worden benut.
Wat de competentietoelagen en het vakantiegeld betreft, verklaarde de FOD B&B dat SAPFedcom geconfigureerd kon worden zodat de boeking en aanrekening gelijktijdig plaatsvinden. Indien deze wijziging erdoor komt, zal ze een budgettaire weerslag hebben in het
jaar waarin ze in werking zou treden.
Verwijlintresten worden niet geboekt op basis van een vastgesteld recht
De verwijlintresten op de schuldvorderingen moeten ten laatste worden geboekt op het
ogenblik dat ze schriftelijk worden opgeëist bij de debiteur. Desondanks heeft de leidende
ambtenaar van de overheidsopdracht, naar aanleiding van een advies van de stuurgroep,
beslist dat die ontvangsten zouden worden geboekt op basis van kasinkomsten en -uitgaven.
Dit heeft als gevolg dat enkel de ingevorderde ontvangsten worden geboekt, wat leidt tot
een onderschatting van de schuldvorderingen in de jaarrekening en van de ontvangsten in
de begrotingsboekhouding. De bepalingen in de artikelen 11 en 12 van de wet worden op die
manier niet nageleefd.
Uit de audit is nochtans gebleken dat SAP-Fedcom kan worden geprogrammeerd om een
correcte boeking uit te voeren.
Er wordt niet geboekt in de rekeningen van klassen 8 en 9
De begrotingsverrichtingen moeten volgens de wet gelijktijdig met de boeking in de rekeningen van klassen 1 tot 7, in de rekeningen van klassen 8 en 9 van de algemene boekhouding worden geboekt. Die rekeningen hebben tot doel de verrichtingen te hergroeperen
volgens de codes van het Europees systeem van nationale rekeningen (ESR).
SAP-Fedcom maakt het niet mogelijk op die rekeningen van de begrotingsklassen te boeken. De hergroepering gebeurt a posteriori door de nodige informatie te halen uit de economische classificatie van de verrichtingen in de begrotingsboekhouding 283, wat indruist
tegen de bepalingen van de artikelen 5 en 13 van de wet van 22 mei 2003.
De FOD B&B is niet van plan SAP-Fedcom te wijzigen om een volledige toepassing van de
wet op dit punt mogelijk te maken omdat deze aanpassing te duur zou zijn. Het Rekenhof
benadrukt dat de opdrachtnemer zich nochtans ertoe heeft verbonden een softwarematige
oplossing te leveren waarbij een volledige toepassing van de wet mogelijk is.

282 In de jaarrekeningen van 2012 werd een hoger bedrag (1.327,7 miljoen euro) geregistreerd, met overdracht van de
aanrekening op de begrotingskredieten van het jaar 2013.
283 De structuur van de artikelen van de ontvangsten en basisallocaties bevat een veld “ESR-codes” dat eindigt op 8 of
9 naargelang het gaat over een uitgave of een ontvangst.
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2.2
Beheersing van SAP-Fedcom
In ERP-software als SAP komen de verschillende aspecten van een organisatie aan bod
(financieel, ontvangsten, human resources, aankopen,…). De hoge kosten en de lange duur
van het op maat afstemmen leiden ertoe dat de meeste organisaties die ERP-software aankopen hun processen moeten afstemmen op de functionaliteiten van de ERP-software in
plaats van omgekeerd284. De aankoop van deze software gaat daarom altijd gepaard met een
kennisoverdracht.
De eerste soort kennisoverdracht bestaat erin de in de ERP-software geïntegreerde werkprocessen en -procedures automatisch aan de klant over te dragen. De klant moet dan zijn
organisatie, althans gedeeltelijk, aanpassen aan de modellen die standaard in het aangekochte softwarepakket zitten. Dit was effectief het geval bij de implementatie van SAPFedcom.
Bij de aankoop van ERP-software moet ook een tweede soort kennis worden overgedragen.
De koper moet zich immers ook vertrouwd maken met de algemene werkingsfilosofie ervan. Voor dit aspect van de kennisoverdracht zijn gemengde teams nodig die bestaan uit
consultants van de dienstverlener en uit toekomstige beheerders of ontwikkelaars van de
koper285.
De beslissing van de Ministerraad van 12 januari 2007 tot toekenning van de overheidsopdracht bevatte bepalingen in die zin. De maatregelen beoogden de invoering van een structurele opvolgingsaudit, de aanwerving van negentien voltijds equivalenten vóór de opstart
van het project en de samenstelling van gemengde groepen bestaande uit consultants en
medewerkers van de FOD B&B286. De maatregelen moesten de kennisoverdracht naar de
overheidssector vergemakkelijken zodat de overheid op termijn de softwarematige oplossing alleen zou kunnen beheren.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de FOD B&B de vereiste audit echter niet heeft uitgevoerd en evenmin de nodige ambtenaren vóór de opstart van het project heeft aangeworven: het contract werd op 30 april 2007 ondertekend, hoewel slechts enkele personen
deel uitmaakten van de beginnende Fedcomgroep. De directeur van de dienst Federale Accountant, alsook enkele attachés, werden de volgende dag aangeworven. De aanwervingen
volgden elkaar op tot in januari 2008. De FOD, die met onvolledige teams werkte, heeft
daarna hoofdzakelijk personeel via de vzw Egov287 aangeworven of personeel dat door de
opdrachtnemer ter beschikking werd gesteld, na wijziging van de basisopdracht.

284 Zie Shanks, Seddon en Willcocks, Second-wave Enterprise Resource Planning Systems – Implementing and Effectiveness, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
285 Zie Shanks, Seddon et Willcocks, o.c., in het bijzonder hoofdstuk 14.
286 Het principe van deze vereiste wordt overigens in het contract vermeld.
287 Egov is een vzw die door de Belgische Staat, het Federaal Planbureau en het Belgisch Instituut voor Postdiensten
en Telecommunicatie werd opgericht op basis van de wet van 17 juli 2001 betreffende de machtiging voor de federale overheidsdiensten om zich te verenigen met het oog op de uitvoering van werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid. De vzw heeft als enige doelstelling de ondersteuning van zijn leden bij hun
activiteiten op het vlak van het informatiebeheer, ICT en daarmee samenhangende kwesties. Artikel 2 van de wet
stelt “De leden van dergelijke verenigingen kunnen aan de verenigingen werken inzake informatiebeheer en informatieveiligheid toevertrouwen. Het gespecialiseerd personeel van dergelijke verenigingen kan aan hun leden ter beschikking
worden gesteld en door deze laatsten in hun schoot worden tewerkgesteld”.
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Het Rekenhof heeft geen volledige informatie ontvangen over het beleid van kennisoverdracht naar de overheidssector tijdens de uitvoeringsfase van de opdracht. Het oordeelt
niettemin dat de voortdurende toevlucht tot vele niet-statutaire medewerkers, inclusief
voor posten die verantwoordelijkheid of coördinatie vergen, het risico verhoogt dat er geen
knowhow behouden blijft binnen de administratie.
Het Rekenhof benadrukt ook dat de inzet van extra consultants – naast de oorspronkelijk
in de opdracht opgenomen consultants – voor de ontwikkeling, de programmering, de uitbouw en het beheer van de softwarematige oplossing, het proces van de kennisoverdracht
naar de federale administratie permanent heeft ontregeld. De capaciteit van de administratie om de softwarematige oplossing op autonome wijze te gebruiken en te beheren is
daardoor in het gedrang gekomen.
Om aan haar verplichtingen inzake het bijhouden en voorleggen van rekeningen te kunnen
voldoen, hangt de federale administratie in belangrijke mate af van consultants en nietstatutair personeel288.
Tot slot heeft het Rekenhof vastgesteld dat de FOD B&B tot acht keer toe een beroep heeft
gedaan op extra personeel dat de opdrachtnemer tussen 2009 en 2014 ter beschikking heeft
gesteld. De redenen die in de nota’s aan de Ministerraad werden aangehaald om die contracten te verlengen waren het gebrek aan personeel of aan ervaring. Het kleine aandeel
van de FOD B&B in het beslissingsproces moet worden benadrukt: alle voorstellen voor een
bijvoegsel werden door het Contract Management Team uitgebracht, dat slechts bestond
uit één ambtenaar, twee consultants die door de opdrachtnemer ter beschikking werden
gesteld en één persoon die via de vzw Egov aangeworven is. Het bestaan ervan is bovendien
niet in de contractuele documenten vermeld.
2.3
Gebrek aan budgettaire transparantie
In de periode 2007-2013 werden op de drie basisallocaties voor het Fedcomproject 53,2 miljoen euro aangerekend op het niveau van de vastleggingen en 47,1 miljoen euro op dat van
de vereffeningskredieten289. Die bedragen zijn echter niet representatief voor de volledige
kostprijs van het project. Er is geen informatie terug te vinden over de algemene kosten,
noch over de kosten voor de ambtenaren die aan het project hebben deelgenomen290.
Het Rekenhof benadrukt opnieuw het gebrek aan budgettaire transparantie als gevolg van
de versnippering van de middelen voor het Fedcomproject291 over diverse programma’s.

288 Het Rekenhof heeft al benadrukt dat er dringend en prioritair werk moest worden gemaakt van die kennisoverdracht. Zie Rekenhof, “Derde evaluatie van de inwerkingtreding van het Fedcomproject”, 168e Boek, Volume I, p.
215. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
289 Waarvan 24,6 miljoen euro voor het hoofdcontract.
290 Voor de periode 2009-2013 schat de FOD B&B de door haar gedragen personeelskosten voor de ontwikkeling, de
uitbouw en het beheer van SAP-Fedcom op 7,5 miljoen euro.
291 Parl. St. Kamer, 16 mei 2008, DOC 52 0993/003 (Rijksmiddelenbegroting voor het jaar 2008), Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof, p. 53.
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2.4

Gebruik van de aan het Fedcomproject toegekende middelen voor andere
doeleinden
Bepaalde personen die de vzw Egov had aangeworven, werden door de FOD aangesteld voor
andere taken dan die voor het Fedcomproject. De FOD heeft voor de periode 2009-2012,
3,9 miljoen euro betaald aan de vzw met middelen toegekend aan het Fedcomproject. Dit
bedrag omvat de brutolonen292 voor het personeel en de daarbij horende elementen. Het
Rekenhof heeft berekend dat 25,6 % (1,0 miljoen euro) van die bedragen voor andere doeleinden werden gebruikt
Het Rekenhof heeft tot slot opgemerkt dat, hoewel het om kleine bedragen gaat, kredieten
die voor het project waren bestemd, werden gebruikt voor de opleiding van consultants.
Het heeft daarentegen geen uitgaven voor andere projecten teruggevonden bij de bewijsstukken voor de investeringsuitgaven voor de jaren 2008 tot 2013.
2.5
Onregelmatige betalingsmodaliteiten
Het Rekenhof heeft opgemerkt dat het van bij de ondertekening van het contract de bedoeling was de opdrachtnemer te betalen op basis van een vervaldagboek (behalve als de
leidende ambtenaar bezwaren had tegen de diensten vermeld op de facturen). In de praktijk
verwijzen de facturen die doorheen alle fases van uitvoering worden aanvaard naar het
vervaldagboek dat vastgelegd is in de offerte en naar de beoogde periode, en niet naar de
effectief geleverde diensten tijdens deze periode.
Die werkwijze is in overtreding met de wetgeving inzake overheidsopdrachten die bepaalt
dat de betaling verloopt volgens het principe van verstrekte en aanvaarde diensten. Bovendien ontstaat op die manier een bijkomend risico dat het geleverde product niet volledig
overeenstemt met de bestelling.

3

Conclusies en aanbevelingen

3.1
Conclusies
Met SAP-Fedcom is slechts een gedeeltelijke toepassing van de wet van 22 mei 2003 mogelijk. Zo kan een van de grote principes die de wet heeft ingevoerd – de boeking en aanrekening van verrichtingen op basis van vastgestelde rechten – niet worden toegepast voor
de verwijlintresten, voor de afsluitverrichtingen of wanneer de begrotingskredieten ontoereikend zijn. Bovendien worden er geen samenvattende rekeningen van de begrotingsverrichtingen (klassen 8 en 9) bijgehouden.
Daarnaast beheerst de FOD B&B de softwarematige oplossing onvoldoende. De noodzakelijke kennis werd immers onvoldoende aan de ambtenaren doorgegeven tijdens de uitvoeringsfase van de overheidsopdracht, hoewel die nochtans herhaaldelijk werd verlengd.
Het Rekenhof herinnert eraan dat een opdrachtnemer betalen volgens een vooraf bepaalde
agenda, veeleer dan volgens de effectief geleverde prestaties, ontoelaatbaar is. Een over-

292 Van 60.000 tot 382.000 euro per persoon in 2012.
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heidsopdracht mag in principe enkel in de betaling van voorschotten voorzien voor verstrekte en aanvaarde diensten.
Het merkt tot slot op dat bepaalde voor het Fedcomproject gereserveerde middelen voor
andere doeleinden of op ontransparante wijze werden gebruikt.
3.2
Aanbevelingen
Het Rekenhof wijst erop dat SAP-Fedcom de toepassing van de wet in al zijn aspecten moet
ondersteunen. Zo moet het in alle gevallen mogelijk zijn alle begrotingsverrichtingen op te
nemen in de algemene boekhouding zodra de vier voorwaarden voor een vastgesteld recht
verenigd zijn. Hetzelfde geldt voor de begrotingsboekhouding. Het Rekenhof beveelt aan
de software-oplossing zo snel mogelijk in die zin te wijzigen en acht dit mogelijk, onder
meer omdat de administratie de definitieve oplevering van de diensten van de opdracht nog
niet heeft toegekend.
Het Rekenhof adviseert bovendien dat de minister van Begroting de nodige maatregelen
neemt om een van de belangrijke doelstellingen van deze overheidsopdracht te bereiken,
met name de beheersing van SAP-Fedcom en van het beheer ervan. De aanwerving van
personeel voor de dienst Federale Accountant alsook de ontwikkeling en de toepassing
van een kennisverwervingsprocedure voor het personeel van die dienst, zijn noodzakelijke
stappen in die richting.
In het algemeen bepleit het Rekenhof om vanaf de eerste fases van elk project blijvend
aandacht te besteden aan de beheersing van de informatie en aan het kennisbeheer. Een
belangrijke maatregel in die zin zou erin bestaan de sleutelfuncties aan ambtenaren toe te
vertrouwen, en niet aan consultants of werknemers van de vzw Egov, in het geval van het
SAP-Fedcomproject.
Het Rekenhof adviseert tot slot begrotingen op te stellen die zicht geven op de totale kostprijs van omvangrijke projecten. Alle toegekende middelen zouden in één enkel begrotingsprogramma moeten worden opgenomen. Deze bundeling van de middelen alsook de regelmatige en gedetailleerde verantwoording van de precieze aard van de geplande uitgaven,
van de evolutie van het aantal betrokken personeelsleden en van de voortgang van het
project, dragen bij tot de noodzakelijke transparantie.

4

Antwoord van de minister en de administratie

Het Rekenhof heeft de onderzoeksresultaten op 27 augustus 2014 meegedeeld aan de voorzitter van de FOD B&B en de minister van Begroting.
De minister beperkt zich in zijn antwoord tot het doorgeven van de commentaar en de opmerkingen van zijn administratie.
De administratie verklaart dat ze zich niet kan vinden in de conclusies van het Rekenhof
(zie punt 3.1).
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Ze is van mening dat het niet-boeken van een budgettaire verrichting, in het geval van ontoereikende vereffeningskredieten, slechts zelden in strijd is met het wettelijk kader en niet
moet worden beschouwd als een tekortkoming van SAP-Fedcom, maar als een internecontrolemaatregel om te vermijden dat de begrotingskredieten worden overschreden.
Daarnaast is ze van oordeel dat het niet-opnemen van de te ontvangen facturen in de begrotingsboekhouding het gevolg is van de parameters van SAP-Fedcom. Deze werden ingesteld overeenkomstig de beslissing van 2008 om de verrichtingen te boeken op basis van
de goedgekeurde facturen.
Wat de boeking van de verrichtingen in de rekeningen van de klassen 8 en 9 betreft, is de
administratie van mening dat de aanpak die ze hanteert tegemoetkomt aan de geest van
de wet.
Voorts kan ze zich niet vinden in de vaststelling dat ze SAP-Fedcom onvoldoende zou beheersen en geeft ze onder andere aan dat de consultants hun kennis hebben doorgegeven
aan de teams van de dienst Federale Accountant. Ze verduidelijkt dat ze sinds 2013 de ondersteuning en het standaardonderhoud van het ERP-systeem op zich neemt en enkel een
beroep doet op externe consultants wanneer zich een onoplosbaar probleem voordoet. Ze
voegt eraan toe dat de belangrijkste cycli momenteel door interne teams worden beheerd.
Ze gaat er immers van uit dat het personeel dat via de vzw Egov is aangeworven integraal
deel uitmaakt van de FOD. Ze voegt eraan toe dat een project van die omvang jaren nodig
heeft om zijn doel te bereiken.
De administratie is bovendien van oordeel dat dankzij de maandelijkse opvolging door de
stuurgroep en de wekelijkse opvolging, de uitvoering van de overheidsopdracht op adequate wijze kon worden opgevolgd tot het einde van de laatste uitrolfase van Fedcom. Het
Rekenhof benadrukt dat de laatste vergadering van de stuurgroep nochtans dateert van
16 februari 2012, en dus van bijna een jaar voor het einde van de laatste uitrolfase.
Wat de aanbevelingen van het Rekenhof betreft (zie punt 3.2), gaat de administratie ervan
uit dat ze al voor een groot deel is tegemoet gekomen aan de eerste twee aanbevelingen en
herinnert ze eraan dat ze afhankelijk is van de budgettaire en menselijke middelen die ze
ter beschikking krijgt. Bij de derde aanbeveling is ze van oordeel dat ze reeds veel aandacht
heeft besteed aan de beheersing van de informatie en het kennisbeheer. Tot slot wil ze met
de invoering van een analytische boekhouding tegemoetkomen aan de vierde aanbeveling.
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Boekhoudkundige verwerking
van de fiscale ontvangsten
Als gevolg van de toetreding van de FOD Financiën tot SAP-Fedcom heeft het Rekenhof
zijn methode voor de controle van de boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten geherdefinieerd. Nadat het Rekenhof het proces van de inning van de directe belastingen had onderzocht (170e Boek), heeft het zich toegespitst op het proces van de inning van de
btw-ontvangsten.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de diensten van de FOD Financiën te weinig vertrouwd
zijn met de gegevens die de toepassing STIRON genereert, waardoor de verdeling van de btwontvangen over zuivere btw, boetes en intresten niet onder controle is.
Voorts beveelt het Rekenhof aan dat de stafdienst Budget en Beheerscontrole van de FOD
Financiën zijn controles accurater uitvoert.

1

Context

Door de invoering van de nieuwe overheidsboekhouding293 en de toetreding van de FOD’s
en POD’s tot SAP-Fedcom, heeft het Rekenhof zijn methode voor de controle van de jaarrekening geherdefinieerd, onder meer wat betreft de betrouwbaarheid van de boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten door de FOD Financiën.
Die nieuwe methode is gebaseerd op een meer gefaseerde, systeemgerichte auditaanpak,
gespreid over een periode van vijf jaar. Het Rekenhof heeft voor 2013 het proces van de
boekhoudkundige verwerking van de btw-inkomsten onderzocht en getest. Ook het proces van de inkomsten directe belastingen en de daaraan verbonden deelprocessen werden
getest. Daarbij vormde de kwaliteit van de interne controle van de boekhoudkundige processen een belangrijk aandachtspunt. Het Rekenhof beperkt zijn controle daarom niet tot
de verificatie van de boekhoudkundige verrichtingen van de stafdienst Budget en Beheerscontrole (B&B), maar bekijkt ook de diverse (meer voorbereidende) werkzaamheden van de
verschillende belastingadministraties, in het bijzonder de Algemene Administratie van de
Inning en de Invordering en de regionale en lokale belastingdiensten.

2

Directe belastingen

2.1
Interne controle
De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering heeft, voor de afsluiting van
het boekjaar 2013, in haar eindejaarinstructies geen rapportering meer gevraagd over de
werkzaamheden uitgevoerd door de comptabiliteitsinspectie. Ze volgt dus de controleresultaten van de comptabiliteitsinspectie niet langer systematisch op. De informatie over

293 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
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de vastgestelde problemen in de lokale kantoren stroomt hierdoor niet systematisch door
naar het centrale niveau waardoor het risico ontstaat dat bij ernstige problemen te laat
wordt bijgestuurd.
Op regionaal niveau kon het Rekenhof ten opzichte van 2012 geen veranderingen vaststellen. Volgende aanbevelingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2012 blijven dan ook behouden:
•
•
•

De invoer- en consolidatieprocedures moeten formeel en schriftelijk worden vastgelegd.
De rapporteringsprocedures voor de interne controle moeten worden geformaliseerd en
geüniformeerd.
De specifieke rapporteringstoepassing van de comptabiliteitsinspectie moet worden geactualiseerd of vervangen door een nieuwe formele en uniforme toepassing294.

2.2
Ontvangkantoren
Het Rekenhof heeft de ontvangkantoren Directe Belastingen voor dit onderzoek geselecteerd op basis van verschillende criteria, zoals de grootte van het ontvangkantoor, de totale ontvangsten, de geografische spreiding en de beoordeling van het risico. Om een zo
representatief mogelijke samenstelling van de kantoren te bereiken, kregen de gewestelijke
directies en de comptabiliteitsinspecties bovendien de mogelijkheid aanpassingen aan de
selectie voor te stellen.
Het proces van de verwerking van de boekhoudkundige gegevens van de ontvangkantoren
werd onderzocht om op die manier de boekhoudkundige staten die ze afleveren, te beoordelen. Die vormen immers de basis voor de uiteindelijke verwerking van de ontvangsten in
SAP-Fedcom. Zo werd de tijdige verwerking van de ontvangsten, de juistheid van de te verwerken gegevens en de volledigheid van de dag-, maand-, en jaarafsluitingen nagegaan295.
Daarbij werden er geen noemenswaardige problemen vastgesteld.
2.3
Gewestelijke directies
De gewestelijke directies verzamelen de boekhoudkundige stukken van de ontvangkantoren en consolideren ze per district. Uit de controles daarvan kwamen geen significante
problemen naar voren. Wel merkt het Rekenhof op dat bij de invulling van de verzamelstaten op het niveau van de vastgestelde rechten geen geautomatiseerde systeemcontroles
worden uitgevoerd. Daardoor zullen fouten bij overname van de gegevens niet worden gedetecteerd.
2.4
Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur 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. De aanpassingen op basis van de ontvangen regularisaties konden allemaal worden aangesloten en gereconcilieerd.

294 Rekenhof, 170 e Boek, Volume I, p. 164.Ter beschikking op www.rekenhof.be.
295 Een gedetailleerde uitleg van de controlewerkzaamheden is te vinden in het 170 e Boek van het Rekenhof,
p. 165-166.
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3

Btw-inkomsten

Het Rekenhof heeft het proces van boekhoudkundige verwerking van de btw-ontvangsten
in de jaarrekening 2013 en de eraan verbonden deelprocessen geanalyseerd en getest bij het
Centrum voor Informatieverwerking (CIV) te Brussel en bij de twee regionale centra, met
name het Regionaal Centrum voor Informatieverwerking (RCIV) te Mechelen en het Centre
de Traitement Régional d’Information (CTRI) te Namen. De boekhoudkundige verwerking
van de btw-ontvangsten is gecentraliseerd in deze drie centra.
3.1
Interne controle
De boekhouding binnen de centra is voor het grootste gedeelte geautomatiseerd in de geïntegreerde informaticatoepassing STIRON. Die werd in 2013 ingevoerd. De regionale centra
hebben echter nog maar weinig kennis van de boekhoudkundige output van dit systeem.
Daardoor moeten ze voor de opmaak van de rapportering een beroep doen op de externe
leverancier van het programma. De administratie deelde mee dat STIRON zal worden aangepast zodat de gegevens voor de maandelijkse rapportering automatisch worden gegenereerd.
Het Rekenhof stelde vast dat bestaande invoer- en consolidatieprocedures niet formeel en
schriftelijk werden vastgelegd. De kennisoverdracht gebeurt vooral on the job. De administratie heeft beslist een handleiding te maken waarin de procedure formeel zal worden
beschreven.
3.2
Centra
De boekhoudkundige staten vormen de basis voor de uiteindelijke verwerking van de ontvangsten in SAP-Fedcom. Om een oordeel te kunnen vormen over de onderliggende boekhoudkundige werkzaamheden, werden de volgende elementen onderzocht.
Tijdigheid van de verwerking van de ontvangsten
De centra moeten op de tweede werkdag van de volgende maand een maandafsluiting uitvoeren. Voor de jaarafsluiting geeft het hoofdbestuur instructies op welke dag die plaatsheeft. Naast de tijdige verwerking van de ontvangsten is het Rekenhof ook nagegaan of de
centra de wachtregisters met de btw-ontvangsten die niet onmiddellijk kunnen worden
toegewezen, goed beheren.
De centra voerden de maandafsluitingen altijd uit op de tweede werkdag van de volgende
maand. De jaarafsluiting voerden ze, volgens de instructies van hoofdbestuur, uit op 3 januari 2014. Ze volgen ook de wachtregisters op. De uitzuivering van de oude bedragen is
echter niet in elk centrum even goed uitgevoerd. De regionale centra zijn sterk afhankelijk
van lokale ontvangkantoren voor informatie over de elementen in het wachtregister. Niet
alle lokale ontvangkantoren bezorgen tijdig informatie, waardoor elementen onnodig blijven open staan in de wachtregisters.
Juistheid van de te verwerken gegevens
De controle van de verwerking van de gegevens, met speciale aandacht voor de overname
van de gegevens uit de onderliggende stukken in de maandelijkse en jaarlijkse verzamelstaten, leverde geen noemenswaardige fouten op.
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Het Rekenhof merkt wel op dat, hoewel er geen dagelijkse afsluiting wordt opgemaakt,
er manueel boeken worden bijgehouden met de dagelijkse btw-ontvangsten. In deze boeken werden regelmatig fouten vastgesteld. Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat deze
boeken noch voor de opmaak van de boekhouding, noch voor de controle op de geboekte
btw-ontvangsten worden gebruikt. Ingevolge deze opmerkingen heeft de administratie het
Rekenhof meegedeeld dat het gebruik van de boeken vanaf het nieuwe begrotingsjaar zal
worden afgeschaft.
Het Rekenhof kan geen oordeel geven over de juiste verdeling van de btw-inkomsten
over zuivere btw, boetes en intresten bij de regionale centra. De verdeling van deze inkomsten gebeurt op basis van een Excelblad, opgemaakt door de leverancier van STIRON.
De regionale centra voor informatieverwerking beschikken echter over onvoldoende kennis over de werking van dit Excelblad, zodat de administratie noch het Rekenhof kunnen
nagaan of de verdeling correct is berekend.
STIRON is een continu systeem, waarin de ontvangsten voortdurend worden geüpdatet.
Daardoor is het niet mogelijk de toestand van het wachtregister op een gegeven ogenblik
op te vragen. Om de toestand van het wachtregister op het jaareinde te kennen, doen de
regionale centra een beroep op de externe leverancier. De toestand die de leverancier bezorgt, steunt echter in belangrijke mate op een theoretische berekening 296. De administratie deelde mee dat STIRON op dit punt zal worden aangepast.
Volledigheid van de dag-en jaarafsluiting
Het Rekenhof heeft geverifieerd of de gegevens op de uittreksels van bpost voor de maanden jaarafsluiting correct zijn overgenomen in de verzamelstaten. Het heeft daarbij geen
problemen vastgesteld.
3.3
Consolidatie van de gegevens door het CIV
Het CIV consolideert zijn gegevens correct met die van het RCIV en het CTRI in een maandelijkse geconsolideerde verzamelstaat.
3.4
Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur stelt aan de hand van de geconsolideerde verzamelstaat van het CIV een
maandelijkse verzamelstaat op waarin de gegevens van de btw-ontvangsten worden uitgesplitst naar boekhoudkundige en budgettaire rekeningen. Hierbij werden geen onregelmatigheden vastgesteld.

4

Stafdienst B&B

4.1
Aanpassingen naar aanleiding van de aanbevelingen in het 170e Boek
In uitvoering van de aanbevelingen van het Rekenhof in het 170e Boek heeft de stafdienst
B&B in 2013 een aantal verbeteracties doorgevoerd. Zo is hij begonnen met het opstellen van
procesbeschrijvingen, die echter nog niet door het Rekenhof konden worden geverifieerd
omdat ze nog niet definitief zijn. Ook heeft de dienst een nieuwe controlemethode uitgewerkt voor de controle van de geboekte ontvangsten in SAP-Fedcom.

296 De theoretische toestand van het wachtregister btw is gelijk aan de theoretische toestand van het wachtregister
btw aan het begin van het boekjaar plus de bruto-ontvangen btw min de toegewezen ontvangsten.
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4.2
Werkzaamheden op maandbasis
De stafdienst B&B van de FOD Financiën stelt op basis van de verschillende staten ontvangen van het hoofdbestuur zijn eigen maandstaten op. Die vertalen de globale verzamelstaten van de directe belastingen en btw297 naar boekhoudkundige en budgettaire rekeningen.
Ze dienen ook om de ontvangsten in SAP-Fedcom te boeken.
Het Rekenhof controleerde de juistheid en volledigheid van de maandstaten. Het ging na of
de overgenomen gegevens konden worden aangesloten met de onderliggende stukken en of
de formules in Excel correct werden toegepast. Er werden geen significante problemen vastgesteld. Het Rekenhof wijst echter op het risico van het verkeerde gebruik van de formules
in de staten waardoor er foute totalen zouden kunnen worden berekend.
4.3
Boekingen in Fedcom
Sinds het boekjaar 2013 gebruikt de stafdienst B&B een nieuwe methode om zijn boekingen
te controleren. De controles kunnen accurater worden uitgevoerd aangezien het Rekenhof
nog verschillen heeft vastgesteld – die werden gecorrigeerd – tussen de maandstaten en de
SAP-Fedcomboekingen.
4.4
Eindejaarscontroles
Het Rekenhof heeft geen problemen vastgesteld bij de verificatie van de eindejaarcontroles.
Daarnaast heeft het de reconciliatie van de bpost-bank in detail nagekeken. Voor de gecontroleerde kantoren konden de saldi op de confirmatie van de bpost-bank worden aangesloten met de laatste rekeninguittreksels van het jaar 2013.

5

Conclusies en aanbevelingen

5.1
Boekhoudkundige verwerking van de directe belastingen
Na afloop van zijn audit besluit het Rekenhof dat de FOD het proces van de boeking van de
directe belastingen beheerst, hoewel het proces niet geïntegreerd en deels manueel is, met
risico op foutieve overname van gegevens. Omdat het Rekenhof echter op regionaal niveau
geen veranderingen in het proces van de boekhoudkundige verwerking van de directe belastingen kon vaststellen, blijven de aanbevelingen naar aanleiding van de controle van de
jaarrekening 2012 onveranderd behouden298.
5.2
Boekhoudkundige verwerking van de btw
Het proces van de boekhoudkundige verwerking van de btw is niet volledig geautomatiseerd en geïntegreerd, waardoor de basis van de betrouwbaarheid van de boekhoudkundige
verwerking bij de drie centra ligt. De twee regionale centra hebben momenteel onvoldoende kennis over de cijfers die de nieuwe geïntegreerde toepassing STIRON genereert. Daardoor weten ze niet met zekerheid hoe de door hen ontvangen btw verdeeld is over zuivere
btw, boetes en intresten. Ze moeten dus meer inzicht krijgen in de samenstelling van het
Excelbestand dat STIRON genereert en op basis waarvan de ontvangsten worden verdeeld.

297 De maandstaten btw bevatten naast de btw-ontvangsten van het CIV, RCVI en CTRI ook nog de ontvangsten “Patrimoniumdocumentatie” en Dienst voor Alimentatievorderingen. Deze laatste werden in deze fase nog niet gecontroleerd door het Rekenhof.
298 Rekenhof, 170e Boek, Volume I, p. 167. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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De toepassing STIRON kan momenteel op de afsluitdata geen exacte toestand van de btwontvangsten in het wachtregister genereren. De theoretische toestanden die de toepassing
berekent, moeten kunnen worden aangesloten met de werkelijke toestand uit het systeem.
STIRON moet in die zin worden aangepast.
Het Rekenhof beveelt aan de invoer- en consolidatieprocedures voor de boeking van de
btw-ontvangsten schriftelijk vast te leggen.
5.3
Stafdienst B&B
De correcte boeking van de ontvangsten in SAP-Fedcom komt in het gedrang doordat fouten mogelijk zijn in de Excelformules voor de berekening van de totalen van de ontvangsten in de verzamelstaten btw en directe belastingen. Om dat te vermijden beveelt het
Rekenhof aan de consolidatie van deze gegevens te automatiseren via een proces dat in de
boekhoudtoepassing is geïntegreerd. Het beveelt ook aan dat de nieuwe controlemethode
voor de boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten, die de stafdienst B&B sinds het
boekjaar 2013 heeft ontwikkeld, accurater zou worden toegepast.
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Voorschotrekeningen: stand van
zaken
In de nieuwe rijkscomptabiliteit wordt het systeem van de geldvoorschotten, dat een afwijking
vormt op het voorafgaand visum, vervangen door voorschotten die de minister van Financiën
toekent wanneer er dringend gelden beschikbaar moeten zijn.
Het aantal voorschotrekeningen is sinds 2009 op significante wijze gedaald en ze werden grotendeels in het SAP-Fedcomsysteem geïntegreerd. Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat
de goede werking van het systeem en de regelmatigheidscontrole van het Rekenhof in het gedrang komen doordat het reglementaire kader waarin de wet voorziet, ontbreekt.
De rekeningen van sommige departementen zijn overigens nog niet volledig geïntegreerd in
het SAP-Fedcomsysteem. De transactie om de rekeningen op te stellen vanuit SAP-Fedcom
zou moeten worden verbeterd en de termijnen om de rekeningen over te leggen zouden beter
moeten worden nageleefd.

1

Context

Door de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat kwam er een einde aan het voorafgaand
visum, en dus aan de uitzonderingen op dat principe, zoals het systeem van de geldvoorschotten via buitengewone rekenplichtigen. De wet bepaalt dat de begrotingsuitgaven van
het algemeen bestuur overeenkomstig het principe van de kaseenheid, door de minister
van Financiën299 worden gecentraliseerd en uitgevoerd, maar artikel 66 voert een uitzondering op dat principe in. De minister mag krachtens dat artikel immers (via de centraliserende rekenplichtige) voorschotten aan rekenplichtigen toekennen om uitgaven te dekken
waarvan de aard wordt vastgesteld door de koning, en dit voor situaties waarbij dringend
geldmiddelen beschikbaar moeten zijn.
Hoewel er een voorontwerp van koninklijk besluit is uitgewerkt om het artikel 66 te kunnen toepassen, werd het nog niet goedgekeurd300. Bij gebrek aan een koninklijk besluit kan
het systeem worden ingevoerd op basis van artikel 135 van de wet van 22 mei 2003. De maximumbedragen van de voorschotten en van de uitgaven alsook de aard van die uitgaven zijn
vastgesteld in bijzondere departementale wetsbepalingen binnen de algemene uitgavenbegroting. De rekeningen van de voorschotrekenplichtigen worden zoals alle rekeningen van
rekenplichtigen jaarlijks overgelegd en niet meer elke vier maanden301. De regelgeving moet
overigens worden aangevuld met “het statuut van de rekenplichtigen”302, een globaal nor-

299 Artikel 65 van de wet van 22 mei 2003.
300 Voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de aard van de uitgaven waarvoor de minister van Financiën
voorschotten kan toekennen aan de rekenplichtigen van de federale overheidsdiensten.
301 Artikel 42 van de wet van 22 mei 2003.
302 Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitvoering van de artikelen 37 en 66 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale Staat.
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menkader dat zowel de rechten en plichten van de rekenplichtigen als de regels voor hun
benoeming en voor de overlegging van de rekeningen omvat303.
Door de lacunes in het reglementaire kader, dat vijf jaar na het opstarten van de nieuwe
rijkscomptabiliteit en van het SAP-Fedcomsysteem nog steeds onvolledig is, heeft het Rekenhof een inventaris van de situaties en de problemen in de departementen opgemaakt en
bekeken hoe de situatie ervoor staat in vergelijking met de voornaamste bepalingen van het
toekomstig “statuut van de rekenplichtigen”.
Het Rekenhof heeft zijn voorontwerp van verslag op 25 juni 2014 toegezonden aan de leidende ambtenaren van de departementen. Acht leidende ambtenaren hebben gereageerd,
en hun commentaar werd in het ontwerpverslag verwerkt, dat op 20 augustus 2014 aan de
minister van Financiën en Begroting alsook aan de dienst van de Federale Accountant werd
toegezonden. De antwoorden van de FOD Financiën304 en de minister van Begroting 305 worden kort toegelicht in punt 4 van dit artikel.

2

Resultaten van het onderzoek

Het aantal voorschotrekeningen is op significante wijze gedaald sinds 1 januari 2009, toen
de departementen progressief in SAP-Fedcom begonnen te stappen. Hun aantal daalde van
342 in 2009 naar 70 in 2013. De meeste uitgaven van de departementen passeren dus langs
de centraliserende rekenplichtige, wat strookt met de algemene filosofie van de wet van
22 mei 2003. De voorschotrekeningen die in 2013 nog bestonden, houden voornamelijk verband met uitgaven van kabinetten, gedecentraliseerde diensten, met uitgaven in het buitenland of met kleine uitgaven.
2.1
Aanstelling van de rekenplichtigen
Een ministerieel besluit werd genomen om de rekenplichtigen bij de departementen Kanselarij, Budget en Beheerscontrole, Buitenlandse Zaken, Federale Politie, Financiën, Sociale
Zekerheid en Wetenschapsbeleid aan te stellen. Bij de andere departementen werden de
rekenplichtigen aangesteld op basis van een intern document, waarvan niet systematisch
een kopie naar het Rekenhof werd gestuurd bij gebrek aan regelgeving op dat vlak. Ook al is
er hier en daar een interne procedure voorhanden, nergens is er formeel een plaatsvervangende rekenplichtige aangesteld in geval van tijdelijke afwezigheid van de rekenplichtige.
2.2
Administratieve omkadering en interne controle
De instructies en de opleiding die aan rekenplichtigen bij hun indiensttreding worden verstrekt, vertonen over het algemeen enkele lacunes, meer bepaald wat hun verantwoordelijkheden, rechten en plichten betreft. Weinig diensten beschikken immers over specifieke
schriftelijke instructies. De functie van ordonnateur 306 en de functie van toezichtsambtenaar 307 worden veelal door twee verschillende personen uitgeoefend, behalve bij de FOD’s

303
304
305
306

Zie het verslag aan de Koning van het ontwerp van koninklijk besluit (artikelen 17, 20,25 tot 31).
E-mail van 17 september 2014.
Brief van 5 september 2014.
De persoon die de vragen om voorschotten en de besteding ervan door de rekenplichtigen die aan de rechtsmacht
zijn onderworpen, opvolgt.
307 De persoon die controleert of de rekening strookt met de boekhoudgegevens en die in de praktijk de beheersrekeningen mee ondertekent.
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Kanselarij, Budget en Beheerscontrole en Binnenlandse Zaken. De taakverdeling en de toezichtsmodaliteiten zijn echter niet altijd duidelijk afgelijnd. De instructies om diefstal te
voorkomen zijn niet toereikend. Tot slot bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit over het
“statuut van de rekenplichtigen” dat aan de rekenplichtige een toelage kan worden toegekend. Enkel de FOD’s Sociale Zekerheid en Volksgezondheid en de POD Maatschappelijke
Integratie maken tot nu toe van die mogelijkheid gebruik.
2.3
Toekenning van voorschotten en integratie in Fedcom
Voorschotten worden doorgaans door de rekenplichtige aangevraagd bij de ordonnateur. De
gevraagde middelen worden door de centraliserende rekenplichtige van de FOD Financiën
gestort op de financiële rekening van de dienst waarvan de voorschotrekenplichtige titularis is, opdat hij betalingen zou kunnen doen in het kader van de bijzondere departementale
bepalingen. De toekenning van een voorschot heeft geen enkele budgettaire weerslag: het
gaat enkel om een interne financiële transfer. De aanrekening gebeurt bij de uitgave door
de rekenplichtige. Doorgaans wordt bij de definitieve afsluiting van de financiële rekening
het eventuele saldo van het voorschot teruggestort aan de centraliserende rekenplichtige,
terwijl dat zou moeten gebeuren zodra de voorschotten niet meer nodig zijn.
De voorschottenaanvraag en de goedkeuring ervan door de ordonnateur gebeuren via een
specifieke transactie in SAP-Fedcom. De voorschotten worden door de FOD Financiën aan
het Rekenhof meegedeeld en kunnen te allen tijde worden geraadpleegd. Er werd echter
vastgesteld dat die voorschotten niet altijd door de ordonnateur werden gevalideerd en dat
ze ook via andere kanalen zoals interne facturaties konden worden toegekend. In dat geval
worden die voorschotten niet aan het Rekenhof gemeld en kunnen ze moeilijk, zo niet onmogelijk, in SAP-Fedcom worden getraceerd. Dat is het geval bij de FOD Justitie en soms bij
de Federale Politie voor de verbindingsofficieren.
Om permanent te kunnen beschikken over voldoende liquide en gedecentraliseerde middelen voor de activiteiten in het buitenland, had Defensie initieel ervoor geopteerd de voorschotten op twee manieren toe te kennen: via de voorschotrekenplichtige of via de centraliserend rekenplichtige van Financiën die rechtstreeks voorschotten kan toekennen aan
personeelsleden van Defensie of begunstigde derden die door de voorschotrekenplichtige
zijn aangewezen.
Defensie beschikt over een rollend thesauriefonds (RTF), waardoor de voorschotrekenplichtige zelf betalingen kan uitvoeren, los van de centraliserend rekenplichtige, in de vorm van
permanente voorschotten. De voorschotrekenplichtige ontvangt overigens rechtstreeks via
de centraliserend rekenplichtige van de FOD Financiën bedragen die via een systeem van
wachtrekeningen worden beheerd. De wachtrekeningen worden eveneens gebruikt om de
voorschotten op te volgen die momenteel rechtstreeks aan de begunstigden worden gestort
door de centraliserend rekenplichtige van de FOD Financiën. Vanaf 2014 is het echter de
bedoeling dat enkel wordt gewerkt met de voorschotrekenplichtige, waarbij de voorschotten afkomstig zijn van de centraliserend rekenplichtige. Dit moet de middelen die aan de
rekenplichtige worden toegekend transparanter maken.
2.4
Bijhouden, opmaken en overleggen van de rekeningen
In de meeste departementen worden de bankverrichtingen en de verrichtingen inzake kasbeheer in SAP-Fedcom geboekt via specifieke transacties. Dat is niet het geval bij de Fede-
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rale Politie en Defensie die een interface tussen de rekeningen en het SAP-Fedcomsysteem
gebruiken en bij de FOD Justitie waar de betalingen worden uitgevoerd via collectieve overschrijvingen vanaf de rekening van de voorschotrekenplichtige zonder dat de details van de
overschrijvingen in SAP-Fedcom worden ingevoerd. De budgettaire aanrekening gebeurt
door de rekenplichtige op instructie van de ordonnateur.
Elke uitgave wordt geboekt op basis van een verantwoordingsstuk dat bij de rekening wordt
gevoegd wanneer die naar het Rekenhof wordt gestuurd. Dat wordt gearchiveerd volgens
een gestructureerd systeem dat het Rekenhof makkelijk kan raadplegen. De archieven worden zeven of tien jaar bewaard (bij Justitie vijf jaar). Andere documenten die bij de rekening
zouden moeten worden gevoegd, zoals het overzicht van de kasverrichtingen en het procesverbaal van de kastoestand, ontbreken vaak. Wat de eindebeheersrekeningen betreft, zijn
het proces-verbaal van overname en overgave en het attest van definitieve afsluiting van de
postrekening, niet altijd aanwezig.
De meeste departementen stellen hun rekeningen op via de transactie ZBOE006. Deze
transactie creëert een rekeningformulier in PDF-formaat dat door de rekenplichtige moet
worden gedateerd en getekend. Het formulier omvat een samenvatting van de ontvangsten
en de uitgaven op de bankrekening en in de kassen die eraan zijn gekoppeld, evenals een
samenvatting van de budgettaire aanrekeningen.
In het algemeen houdt het huidige formulier geen rekening met de interne bewegingen
tussen bank en kas, waardoor in het eindresultaat de ontvangsten en de uitgaven kunstmatig worden verhoogd. De bedragen in de beheersrekening worden niet steeds correct
weergegeven wanneer de rekenplichtige tijdens het boekjaar correctieboekingen uitvoert
in het kas- of bankboek. Het gebeurt ook vaak dat voor de rekening geen proces-verbaal van
kasnazicht wordt opgesteld.
Bovendien kunnen Defensie en de Federale Politie hun rekeningen momenteel niet via de
transactie ZBOE006 opstellen omdat ze zo complex zijn. Bij de FOD Justitie is het niet mogelijk relevante gegevens te bekomen via de transactie ZBOE006 omdat de rekenplichtige
niet rechtstreeks in SAP-Fedcom boekt, maar zijn gegevens bijhoudt in Excel. Bij de POD
Wetenschapsbeleid werden tot 2013 de rekeningen opgesteld buiten SAP, terwijl deze rechtstreeks uit SAP konden worden gehaald. Vanaf 2014 zou hierin verandering moeten komen.
De termijn voor het overleggen van de rekeningen, zijnde 1 maart van het jaar dat volgt
op de referentieperiode308, wordt niet altijd in acht genomen. Zo had het Rekenhof op
1 maart 2014 achttien rekeningen van 2013 en twaalf rekeningen van voorgaande jaren niet
ontvangen. Voor de FOD Justitie ontbraken nog vier afsluitende rekeningen. Ze hebben
betrekking op de periode voordat de FOD op 1 januari 2012 in SAP-Fedcom was gestapt.

308 Zie artikel 42 van de wet van 22 mei 2003.
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2.5
Bijzondere voorschotrekeningen
De beleidscellen van sommige overheidsdiensten maken ook gebruik van voorschotten. Er
werd geen enkel specifiek probleem vastgesteld, behalve bij de FOD Buitenlandse Zaken309
en de FOD Economie310.
Het systeem van voorschotten werd onder meer ingevoerd om gemakkelijker betalingen in
het buitenland te kunnen doen. Het wordt toegepast door de Federale Politie en het Ministerie van Landsverdediging. Ook de FOD Buitenlandse Zaken verricht regelmatig uitgaven
in het buitenland via zijn diplomatieke posten. Die worden echter opgenomen in ontvangstenrekeningen en maken geen deel uit van dit onderzoek.
De Federale Politie (rekening “bijzondere eenheden”) en de FOD Justitie (rekening “staatsveiligheid”) gebruiken voorschotrekeningen voor prestaties die een vertrouwelijke afwikkeling vereisen. Enkel de postrekening van de Staatsveiligheid is in Fedcom opgenomen,
niet de bijbehorende kassen. Die rekeningen worden overigens niet op jaarbasis overgelegd.

3

Conclusies en aanbevelingen

3.1
Wettelijk en reglementair kader
De besluiten die nodig zijn voor de werking van het voorschotsysteem bepaald in de wet van
22 mei 2003, zijn nog niet van kracht. Het ontbreken van die teksten hypothekeert de goede
werking van het systeem en de werking van alle rekeningen van rekenplichtigen. Het belet
het Rekenhof ook een formele evaluatie te maken van de regelmatigheid van het systeem
dat de departementen hebben uitgebouwd. Het Rekenhof beveelt dan ook aan de reglementering zo snel mogelijk te finaliseren zodat de rechten en plichten van de rekenplichtigen
duidelijk worden afgebakend en de aard wordt vastgesteld van de uitgaven waarvoor voorschotten kunnen worden toegekend.
3.2
Voorschotaanvragen en integratie in SAP-Fedcom
Voor de voorschotaanvragen, de aanrekening van de uitgaven en het opmaken van de rekeningen heeft het Rekenhof vastgesteld dat nagenoeg alle departementen SAP-Fedcom
correct gebruiken, d.w.z. met ontvangst van voorschotten afkomstig van de centraliserend
rekenplichtige van Financiën. In een bepaald aantal departementen, de FOD Justitie, Defensie en de Federale Politie, zou het voorschotsysteem tot op verschillende hoogte moeten
worden verbeterd. Het Rekenhof herinnert eraan dat alle voorschotrekeningen in het SAPFedcomsysteem moeten worden opgenomen en dat de voorschotten van de centraliserend
rekenplichtige moeten komen en door de ordonnateur moeten worden goedgekeurd.
3.3
Opstellen en overleggen van de rekeningen
De transactie ZBOE006 wordt momenteel niet systematisch gebruikt om de rekeningen op
te stellen, terwijl dat wel zou moeten gebeuren. Ze levert overigens geen getrouwe weergave
op van het beheer door de rekenplichtige. Het Rekenhof dringt erop aan dat de dienst van
de Federale Accountant de transactie in die zin zou verbeteren en aanpassen.

309 Die rekening vertoont tekortkomingen op het niveau van de controle: de rekening 2011 die onlangs bij het Rekenhof werd ingediend, vertoont belangrijke fouten en er ontbreekt een budgettaire bijbepaling.
310 Er is geen intern toezicht op de opmaak en de overzending aan het Rekenhof van de rekening van het kabinet van
de minister van Landbouw en Middenstand.
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Op 1 maart 2014 waren niet alle rekeningen van 2013 en voorgaande jaren bij het Rekenhof
ingediend, wat indruist tegen artikel 42 van de wet van 22 mei 2003. Het Rekenhof vraagt
met aandrang dat de rekeningen tijdig zouden worden overgezonden en altijd vergezeld
zouden gaan van de stukken op basis waarvan het beheer van de rekenplichtige kan worden
beoordeeld.

4

Antwoorden van de administratie en de minister

De voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën heeft laten weten dat hij geen
opmerkingen had.
De minister van Begroting geeft aan dat zolang de praktijk van voorschotten blijft bestaan,
dit gepaard moet gaan met een gedefinieerd wettelijk kader en de nodige administratieve
processen en internecontrolemaatregelen. Die moeten ervoor zorgen dat het gebruik van
voorschotten correct wordt opgenomen in de boekhouding en correct tot uiting komt in de
rapportering. De minister is het eens met het Rekenhof dat de departementen hun bijdrage
moeten leveren om de voorschotrekeningen op de juiste wijze te gebruiken terwijl de FOD
Financiën en de dienst Federale Accountant moeten instaan voor de grondslagen van het
wettelijk kader.
De minister wijst erop dat de dienst Federale Accountant werkt aan een nieuwe benadering
voor de beheersrekening van de rekenplichtige. Die rekening zal worden aangepast aan de
praktijk van de algemene dubbele boekhouding van de wet van 22 mei 2003 en zal dus niet
meer, zoals dat nu het geval is, steunen op de kasboekhouding. Het nieuwe concept wordt
in eerste instantie voor de ontvangstenrekenplichtigen gedefinieerd en zal, voorafgaand
aan de invoering ervan, met het Rekenhof worden afgestemd.
Vervolgens zal de dienst Federale Accountant de tekortkomingen van de beheersrekening
van de voorschotrekenplichtigen die het Rekenhof heeft aangehaald, analyseren. De dienst
zal nagaan of de tekortkomingen via een aanpassing van de bestaande Fedcomtransactie
kunnen worden verholpen en zo niet, of hiervoor ook een nieuwe aanpak moet worden
uitgewerkt.
Inventarisatie materiële en immateriële vaste activa pilootdepartementen fedcom
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Inventarisatie van de materiële
en immateriële vaste activa bij
de pilootdepartementen van
Fedcom
Hoewel de vijf pilootdepartementen van Fedcom wettelijk gezien op 31 december 2013 klaar
hadden moeten zijn met de inventarisatie van al hun vaste activa, hadden ze op die datum
niet alle materiële vaste activa geïnventariseerd en hadden ze bij de opname van de historische
activa geen bijkomende immateriële vaste activa opgenomen.
Uit het onderzoek door het Rekenhof blijkt dat de internecontroleprocedures gebreken vertonen en dat de boekhoudkundige opvolging van de vaste activa en van de beheerssystemen
onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. De dienst Federale Accountant zou meer kunnen bijdragen aan de ondersteuning en kwaliteitscontrole, door de departementen te informeren over de
mogelijkheden van het SAP-systeem.

1

Context

Hoewel sinds het boekjaar 2009 een jaarrekening van de diensten van algemeen bestuur
wordt opgesteld, geven de rekeningen die sindsdien werden opgesteld geen volledig beeld
van alle bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van de departementen. Enerzijds
gebeurde de overgang naar een algemene boekhouding gefaseerd, waarbij het eerste jaar
vijf pilootdepartementen311 werden opgenomen en nadien in de boekjaren 2010 tot en met
2012 de andere departementen volgden. Anderzijds kregen de departementen uitstel om
hun historische inventaris van materiële en immateriële vaste activa op te nemen.
Artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de diensten ten minste eens per jaar de
nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen moeten 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. Artikel 17 van
die wet bepaalt ook dat de balans van de jaarrekening in overeenstemming moet worden
gebracht met de gegevens van de inventaris.
De programmawet van 23 december 2009312 heeft voor de vaste activa echter een uitzondering aangebracht aan de verplichting om jaarlijks een inventaris op te stellen. De diensten
werden in eerste instantie verplicht al hun vaste activa (met uitzondering van de financiële
vaste activa) met alle nodige gegevens uiterlijk op 31 december 2012 in hun boekhoudsys-

311 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.
312 Cf. artikel 24, dat een nieuw artikel 136 invoegt in de wet van 22 mei 2003.
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teem op te nemen en hun nieuw verkregen vaste activa in het boekhoudsysteem te waarderen vanaf de datum van hun instap in Fedcom.
Het uitstel voor de volledige inventarisatie werd vervolgens met de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen313 verlengd tot vijf boekjaren na de datum van inwerkingtreding van de wet van 2003 voor de betreffende dienst. Dit betekende voor de vijf
pilootdepartementen uiterlijk 31 december 2013 en voor de departementen van de laatste
roll-out uiterlijk 31 december 2016. Die overgangsperiode sluit aan bij internationale boekhoudstandaarden314 en heeft als doel overheden in staat te stellen alle nodige informatie te
verzamelen over het bestaan en de waardering van de vaste activa.
De inventaris moet in Fedcom worden geregistreerd op basis van een gestandaardiseerd
schema. In het rekeningstelstel 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.
In 2013 heeft het Rekenhof de stand van voorbereiding van de departementen op die volledige inventarisatie opgemaakt. Naar aanleiding daarvan heeft het gewezen op de moeilijkheden en tekortkomingen waarmee de administraties werden geconfronteerd bij het
invoeren van hun vaste activa in Fedcom volgens de daartoe vastgestelde planning 315.
Dit jaar is het Rekenhof in het bijzonder nagegaan of de pilootdepartementen erin zijn
geslaagd tijdig een volledige, correcte en juist gewaardeerde inventaris van hun materiële
en immateriële vaste activa op te nemen in de algemene boekhouding. Daarbij werd ook
onderzocht of er voldoende internecontroleprocedures zijn uitgewerkt om die inventaris te
beheren en actueel te houden. De aandachts- en verbeterpunten die het Rekenhof formuleert, moeten de FOD’s in staat stellen een volledige, betrouwbare en permanente inventaris bij te houden.
Een ontwerpverslag werd op 23 juli 2014 voor commentaar gestuurd naar de ministers en
staatssecretarissen van de betrokken departementen, naar de voorzitters van de directiecomités van die departementen en naar de dienst Federale Accountant. De antwoorden die
voor het afsluiten van dit Boek werden ontvangen, worden in punt 3 kort toegelicht.

2

Onderzoeksresultaten en aanbevelingen

2.1
Vaste activa zijn onvolledig geïnventariseerd
Ondanks het uitstel van vijf jaar dat de pilootdepartementen hebben gekregen om al hun
vaste activa in het boekhoudsysteem te registeren, zijn de departementen laat met deze
werkzaamheden gestart en zijn ze er niet allemaal in geslaagd de volledige inventaris te
realiseren binnen de vooropgestelde termijn. Daarnaast zijn er bij alle piloot-FOD’s onvolledigheden vastgesteld die ervoor zorgen dat de boekhoudkundige inventaris als onvolledig
en onvoldoende betrouwbaar moet worden beschouwd: de gegevens in de boekhoudkun-

313 Cf. artikel 4 van de wet van 28 december 2011, dat artikel 136 van de wet van 22 mei 2003 vervangt.
314 Cf. IPSAS 17 – Property, Plant and Equipment, paragraaf 95 (zie www.ifac.org).
315 Cf. Rekenhof, 170 e Boek, Volume I, p. 168-172.Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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dige activafiches (aantal, omschrijving, rubriek, locatie...) stemmen onvoldoende overeen
met de realiteit en niet alle geïnventariseerde activa konden tijdens de controle worden
teruggevonden.
Aanbeveling
Fedict en de FOD Personeel en Organisatie (P&O) moeten zo snel mogelijk hun materiële
vaste activa inventariseren aan de hand van een volledige fysieke inventariscontrole. Daarbij moeten ze aandacht besteden aan de volledigheid, de juistheid en het bestaan van de
activa waarmee de boekhoudkundige inventaris in overeenstemming wordt gebracht.
De andere departementen moeten de juistheid en de volledigheid van de gegevens van de
boekhoudkundige inventaris opvolgen, door af te stemmen met de inventarissen die worden gebruikt voor het beheer, zowel voor de historische vaste activa als de investeringen die
werden geboekt sinds de toetreding tot Fedcom. Hierbij moet aandacht worden besteed aan
alle gegevens die over het betreffende actief in het systeem worden opgenomen, terwijl ook
de overeenstemming van één actief met één activafiche moet worden nagestreefd. De FOD
Kanselarij moet nog de juiste aanschaffingswaarden en bijhorende gecumuleerde afschrijvingen in zijn inventaris registeren.
2.2
Interne controles zijn onvoldoende uitgewerkt
Op het vlak van interne controle hebben alle pilootdepartementen te weinig initiatieven
genomen om tot uitgewerkte en formeel gedocumenteerde beheersprocedures te komen.
De activa worden beheerd door diverse interne diensten die elk eigen procedures toepassen. Doordat verschillende inventarislijsten worden gebruikt die niet automatisch op elkaar
worden afgestemd, bestaat een verhoogd risico op foutieve boekhoudkundige rapportering.
Aanbeveling
De departementen moeten op korte termijn formele uitgeschreven procedures uitwerken
waarin zowel het dagelijkse beheer als de periodieke inventarisatie worden gedocumenteerd. Zo kunnen risico’s duidelijk in kaart worden gebracht en beheerst.
Om de unieke relatie tussen de fysieke activa en de boekhoudkundige activafiches te verzekeren, raadt het Rekenhof aan gebruik te maken van barcodes en het scannen te veralgemenen. Het scanningsproject van de Federale Politie kan daartoe richtinggevend zijn en
ook de dienst Federale Accountant kan een belangrijke bijdrage leveren op het vlak van de
ondersteuning, de coördinatie en de kwaliteitscontrole.
2.3

De afstemming van de boekhoudkundige opvolging van de vaste activa en van
de beheerssystemen is onvoldoende verzekerd
Nagenoeg alle departementen gebruiken afzonderlijke toepassingen om hun vaste activa te
beheren. De overeenstemming met de boekhoudkundige inventaris gebeurt manueel. Die
manier van werken verhoogt het risico op fouten, is arbeidsintensief en verlaagt de actualiteitswaarde van de boekhoudkundige inventaris.
Aanbeveling
Om een actuele en correcte boekhoudkundige rapportering over de vaste activa mogelijk te
maken, moeten de pilootdepartementen de fysieke en de boekhoudkundige inventaris be-
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ter op elkaar afstemmen. Daarvoor kunnen ze een beroep doen op automatische interfaces
tussen de gegevensbestanden en Fedcom of op de module vaste activa van SAP.
2.4
Immateriële vaste activa zijn niet geïnventariseerd
Geen enkel departement heeft bij de opname van zijn historische activa immateriële vaste activa in de inventaris opgenomen. Dat komt doordat de historische kosteninformatie
moeilijk terug te vinden is en doordat duidelijke waarderingsregels ontbreken. De nieuwe
Commissie voor de Openbare Comptabiliteit heeft een belangrijke taak op het vlak van de
uitwerking van waarderingsregels, maar heeft haar werkzaamheden nog niet aangevat.
Aanbeveling
Gezien de almaar toenemende uitgaven voor informaticaprojecten, beveelt het Rekenhof
Fedict, de FOD P&O en de FOD Budget en Beheerscontrole aan hun inventaris aan te vullen
met de ontbrekende immateriële vaste activa.
Ondanks de verplichting voor de pilootdepartementen hun volledige inventaris te registreren tegen 31 december 2013, ontbreken de praktische waarderingsregels. Het Rekenhof
herhaalt daarom zijn oproep om de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit spoedig
haar werkzaamheden te laten aanvatten.

3

Antwoord van de administratie en van de minister

Twee departementen en de dienst Federale Accountant hebben op het ontwerpverslag van
het Rekenhof geantwoord. Zij zijn het in grote mate eens met de vaststellingen en de aanbevelingen.
De FOD Kanselarij van de Eerste Minister geeft aan dat zijn diensten werk zullen maken
van een grondige afstemming tussen de fysieke en boekhoudkundige inventaris om de kwaliteit te verbeteren. Daarbij zullen ook de inventarisatieprocedures worden geformaliseerd.
De FOD Volksgezondheid belooft na te gaan in welke mate uniforme werkmethodes kunnen worden opgesteld en uitgeschreven. Het departement vraagt overleg met de dienst Federale Accountant voor meer begeleiding bij de inventarisatieprocedures binnen Fedcom.
De minister van Begroting tot slot geeft aan dat de dienst Federale Accountant niet direct
kan zorgen voor sommige maatregelen die tegemoet moeten komen aan de aanbevelingen
van het Rekenhof. Die dienst zal ze wel behartigen als beheerder van het systeem en als
verantwoordelijke voor het opstellen van de algemene rekening van de federale Staat. De
minister somt de acties op die zullen worden ondernomen om een permanent traject naar
verbetering op te zetten. Aan de departementen zal worden gevraagd zoveel mogelijk de
instrumenten van SAP te gebruiken, maar ze moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen
voor de overeenstemming tussen hun subapplicaties en Fedcom. Afhankelijk van de aanvaarding van het nieuwe consultancycontract ter ondersteuning van Fedcom, zal de dienst
Federale Accountant ernaar streven die actiepunten met eigen personeel te realiseren, overeenkomstig de beschikbare middelen en de prioritaire doelstellingen.
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Door de federale Staat verleende
waarborgen
Recent is tijdens de financiële en bancaire crisis gebleken dat de waarborgen die de Staat verleent een belangrijk risico vormen voor de overheidsfinanciën.
Het Rekenhof heeft gewezen op tekortkomingen in de inventarisatie, de boeking en het beheer
van die waarborgen door de federale departementen. Daardoor zijn niet alle waarborgen geïnventariseerd in de toelichting bij de jaarrekening 2013.
Het Rekenhof pleit ervoor een standaardprocedure uit te werken voor de opvolging, de risicoevaluatie en de boeking van de waarborgen.

1

Context

De toekenning van waarborgen is een economisch beleidsinstrument waarmee de Staat
strategisch belangrijke openbare of private instellingen kan financieren. Deze waarborgen
kunnen als staatssteun worden beschouwd en worden strikt geregeld door het EU-recht
gezien de mogelijke concurrentievervalsing.
De waarborgen vormen regelmatig een actueel onderwerp, vooral sinds de waarborgen die
in het kader van de financiële crisis werden toegekend en die de reikwijdte van de waarborgen verleend door de Staat substantieel hebben vergroot. Sommige waarborgen werden
betwist (Arco), andere werden opnieuw onderhandeld op internationaal niveau (Dexia).
Europa besliste ook de waarborgen die door de lidstaten worden toegekend nog meer te
inventariseren. Daartoe stelde een Task Force van Eurostat in het kader van het Six-pack316
een vragenlijst op die aan alle lidstaten werd bezorgd. De antwoorden op deze vragenlijsten
worden tegen december 2014 verwacht.
Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de nieuwe Europese vereisten op het vlak van
economische gegevensverzameling, legde de Belgische wetgever onlangs317 de nadruk op
de inventarisatie van de verbintenissen die buiten balans vallen. Via een wijziging van de
wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van
de federale Staat (hierna “de wet van 22 mei 2003” genoemd) behoren de staatswaarborgen
daartoe. Zo stelt het gewijzigde artikel 124/5: “De Federale Staat publiceert relevante informatie over voorwaardelijke verplichtingen met mogelijk grote gevolgen voor de begroting, zoals
onder meer overheidsgaranties, oninbare leningen en uit de exploitatie van overheidsbedrijven
voortvloeiende verplichtingen, en informatie over participaties in kapitaal van particuliere en
overheidsbedrijven, voor zover het om economisch significante bedragen gaat”.

316 Geheel van Europese regels (vijf verordeningen en één richtlijn) over economisch toezicht en begrotingstoezicht.
317 Wet van 10 april 2014 tot wijziging, met het oog op de gedeeltelijke omzetting van de richtlijn 2011/85/EU, van
de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en
houdende diverse bepalingen betreffende de begrotingsfondsen.

192

1.1
Definitie
Een waarborg is een voorwaardelijke verbintenis die pas een werkelijke schuld kan worden
als een opschortende voorwaarde is vervuld. Een waarborg moet zonder uitstel, getrouw en
volledig 318 in de rekeningen buiten balans van de klasse 0 van de algemene boekhouding
worden geboekt, net als de andere boekhoudverrichtingen.
Het boekhoudplan voor de federale Staat geeft geen precieze definitie van een waarborg.
Waarborgen kunnen echter worden gelijkgesteld met het soort verrichtingen dat ter sprake
komt in artikel 26 van het besluit319: “De verrichtingen die worden aangegaan onder opschortende voorwaarde worden geboekt als rechten en verplichtingen in de klasse 0 zolang die voorwaarde hangende is; ze worden in de klassen 1 tot 7 geboekt wanneer de voorwaarde is vervuld”.
Het Rekenhof maakte in zijn audit een onderscheid tussen vijf soorten staatswaarborgen.
De meest gebruikelijke waarborgen die de Staat verleent, zijn specifieke waarborgen voor
de uitgifte van obligaties of leningen van openbare instellingen. Concreet verbindt de Staat
zich ertoe de betaling van de intresten en de hoofdsom op zich te nemen wanneer de instelling in gebreke blijft. Zo gaat de Staat verbintenissen en verplichtingen aan ten aanzien van
de kredietgever en zo kan de kredietnemer van zijn kant gemakkelijker lenen. Omdat het
risico sterk wordt ingedijkt door de toekenning van een staatswaarborg, daalt bovendien de
risicopremie en dus ook het kostenplaatje dat aan de lening is gekoppeld.
In het kader van de audit kwamen nog vier andere soorten waarborgen aan bod: de waarborgen die aan financiële instellingen worden verleend in het kader van de financiële crisis,
de algemene waarborgen voor verrichtingen en verbintenissen van instellingen, de waarborgen in de vorm van een borgsom en de waarborgen verleend in het kader van de exportkredietverzekering van de Nationale Delcrederedienst.
1.2
Bereik van de audit
De audit beoogde het beheer en de waardering van de waarborgen verleend door de Staat
en meer in het bijzonder de leningen, schulden en verbintenissen aangegaan door derden
die moeten worden geboekt in klasse 0 van het boekhoudplan.
De staatswaarborgen moeten worden geïnventariseerd om de toelichting bij de jaarrekening van de federale Staat te kunnen opmaken. Bovendien kan er geen nauwkeurige waardering van die waarborgen of een precieze raming van het activeringsrisico zijn als er geen
inventaris wordt bijgehouden.
Het Rekenhof heeft onderzocht of alle toegekende waarborgen correct waren geïnventariseerd, en dit zowel voor de duidelijk omschreven waarborgen die in klasse 0 thuishoren
als voor de algemene waarborgen die slechts in de toelichting bij de jaarrekening moeten
worden vermeld. Het heeft ook geprobeerd de leningsmachtigingen met staatswaarborg te
identificeren die op 31 december 2013 niet benut waren.

318 Artikel 12 van de wet van 22 mei 2003.
319 Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat
en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
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1.3
Tegensprekelijke procedure
Op 30 juli 2014 werd een ontwerpverslag bezorgd aan de voorzitter van de FOD Budget en
Beheerscontrole en aan de minister van Begroting. De minister heeft geantwoord met een
brief van 5 augustus 2014. Hij neemt akte van de aanbevelingen van het Rekenhof en verbindt zich ertoe verder na te denken over de uitbouw van een standaardprocedure voor de
opvolging, de risico-evaluatie en de boeking van de waarborgen.

2

Onderzoeksresultaten

2.1
Inventaris van de waarborgen
De toelichting bij de jaarrekening 2013 vermeldt een totaalbedrag van 62,3 miljard euro,
maar dat heeft slechts betrekking op de leningen die de Staat onlangs heeft gewaarborgd in
het kader van de financiële en bancaire crisis320.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de volgende gewaarborgde leningen niet correct in de
jaarrekening 2013 zijn geboekt.
Er ontbreken twee waarborgen voor nagenoeg 18 miljoen euro. Het gaat om waarborgen die
werden verleend aan het Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Inrichtingen321 (minstens 17,1 miljoen euro) en aan de Stichting Biermans-Lepôtre322 (0,91 miljoen
euro).
Het Rekenhof stuitte ook op een probleem met de inschrijving van verbintenissen van de
Nationale Delcrederedienst (NDD)323. Die dienst geniet staatswaarborg als openbare kredietverzekeraar. De NDD verzekert immers kredietrisico’s op middellange en lange termijn
die eigen zijn aan de export, en dit voor eigen rekening of, onder bepaalde voorwaarden,
voor rekening van de Staat. De verbintenissen voor eigen rekening beliepen 20,9 miljard
euro op 31 december 2013 en zijn niet ingeschreven in klasse 0 van de toelichting bij de
jaarrekening 2013 van de Staat. De verbintenissen voor rekening van de Staat bedroegen
volgens de NDD 476 miljoen euro op 31 december 2013. De jaarrekening van de Staat vermeldt een bedrag van 395 miljoen euro en vertoont dus een verschil van 81 miljoen euro ten
opzichte van de cijfers die de NDD meedeelde.
In het kader van de toegekende waarborgen ingevolge de financiële crisis, stipt het Rekenhof tot slot aan dat de Belgische Staat voor 3,47 % bijdraagt tot het gevolmachtigde kapitaal
van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Dat komt neer op een maximumbedrag
van 24,34 miljard euro, bestaande uit de bijdrage tot het gestorte kapitaal (2,78 miljard euro,
al gestort) en de bijdrage tot het opvraagbare kapitaal (21,56 miljard euro). De Belgische
Staat heeft zich ertoe verbonden dat bedrag gedeeltelijk of geheel vrij te maken in geval van

320 Voor meer details zie het artikel “Financiële impact van de steunmaatregelen genomen in het kader van de finan
ciële crisis en om de financiële stabiliteit van de eurozone te garanderen” (deel III van dit Boek).
321 Bij de regionalisatie van dat fonds, dat op 1 december 1992 werd ontbonden, heeft de federale Staat zich ertoe
verbonden de leningen die ziekenhuizen en medisch-sociale instellingen waren aangegaan op het grondgebied
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te blijven waarborgen.
322 De Stichting Biermans-Lapôtre – Belgisch Studentenhuis is een universitaire residentie waar voornamelijk Belgische en Luxemburgse studenten uit het hoger onderwijs die in Parijs studeren, verblijven.
323 De Nationale Delcrederedienst maakt deel uit van de Credendo Groep, waarvan de andere activiteiten niet onder
de staatswaarborg vallen.
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nood. Het opvraagbare deel werd niet in klasse 0 geboekt als niet-gestort opvraagbaar deel
van de deelname in internationale instellingen.
Het Rekenhof heeft ook een aantal staatswaarborgen geïdentificeerd die niet in de jaarrekening 2013 zijn vermeld. Die waarborgen zijn niet aan een specifieke lening of schuld gekoppeld en zijn bijgevolg moeilijker te ramen. Aangezien de toelichting bij de jaarrekening
echter betrouwbare en volledige informatie moet verschaffen, is het Rekenhof van oordeel
dat alle waarborgen erin moeten worden vermeld, aangezien de verantwoordelijkheid van
de Staat zou kunnen worden ingeroepen. Bij gebrek aan een precieze raming van de verbintenis, volstaat een eenvoudige vermelding.
De belangrijkste algemene waarborgen die in de toelichting bij de jaarrekening ontbreken,
zijn de waarborgen die werden verleend in het kader van de bescherming van de deposito’s324 (100.000 euro per persoon en per financiële instelling), de waarborgen die aan de
Regie der Gebouwen werden verleend in de vorm van een borgsom voor de bouw van vier
nieuwe gevangenissen325 en de waarborgen die sommige instellingen genieten voor leningen of voor de uitgifte van obligaties326.
2.2
Beheer van het risico dat een waarborg wordt geactiveerd
Wanneer een recht of verplichting buiten balans een zeker of waarschijnlijk karakter krijgt,
schrijft het principe van de getrouwe weergave van de financiële overzichten voor om op het
passief van de balans een provisie aan te leggen om het risico op activering van de waarborg
te dekken.
Een eerste vaststelling op basis van de antwoorden op de vragenlijsten en van het onderzoek van de jaarrekening 2013, is dat geen enkele provisie werd aangelegd.
Binnen de FOD Financiën staat de Ondersteunende Dienst van de Schuld in voor de opvolging en het beheer van leningen die door de Staat worden gewaarborgd. De dienst heeft
onder meer als taak de teksten op te stellen die de nodige grondslag moeten verlenen aan
de waarborgen (en eventueel ook de bijbehorende koninklijke besluiten), en die stukken ter
ondertekening voor te leggen aan de minister van Financiën. De dienst schetst ook maandelijks de toestand van de gewaarborgde schuld.
De andere departementen maken geen gewag van specifieke procedures voor het boeken
van waarborgen en de bijbehorende provisies.
Het risico dat een waarborg wordt geactiveerd, werd tot op heden niet systematisch geëvalueerd, met uitzondering van bepaalde waarborgen toegekend aan de financiële instellingen die specifiek worden opgevolgd.

324 Bankdeposito’s, levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen.
325 De waarborgen worden verleend in het kader van DBFM-projecten (Design, Build, Finance and Maintain). DBFM is
een soort publiek-private samenwerking waarbij de privépartner instaat voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van een infrastructuur.
326 Bij sommige was die mogelijkheid om te lenen onbenut gebleven op 31 december 2013 (bv. bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en haar filialen, en bij de NMBS die over een maximale leencapaciteit van
1.138 miljoen euro beschikt).
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3

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof wijst erop dat niet alle waarborgen zijn vermeld in de toelichting bij de jaarrekening 2013.
Het benadrukt echter de inspanningen die de dienst Federale Accountant van de FOD Budget en Beheerscontrole levert sinds de overzending van de jaarrekening 2012: naast de toegekende waarborgen in het kader van de financiële crisis, zijn in de jaarrekening 2013 ook de
gewaarborgde schulden die door de Thesaurie worden opgevolgd, ingeschreven.
Het Rekenhof heeft tijdens zijn audit echter belangrijke waarborgen geïdentificeerd die niet
in de toelichting bij de jaarrekening 2013 van de Staat zijn vermeld. Aangezien uit de antwoorden op de vragenlijsten is gebleken dat er tekortkomingen zijn in de inventarisatie van
die waarborgen, is het niet uitgesloten dat er nog waarborgen zijn waar het Rekenhof geen
weet van heeft.
Aangezien sommige federale departementen nog niet lang met SAP-Fedcom werken, worden de boekingen met betrekking tot waarborgen, en meer algemeen de verbintenissen
buiten balans, met minder regelmaat geregistreerd dan de boekingen die invloed hebben
op de begroting (of op de resultatenrekening).
Het Rekenhof is zich ervan bewust dat de dienst Federale Accountant afhankelijk is van de
informatie die hij krijgt van de federale departementen, maar wijst niettemin op het belang
van het voortzetten van de inventarisatie in samenwerking met die departementen.
Het beveelt ook aan een standaardprocedure in te voeren voor de opvolging, de risicoevaluatie en de boeking van de waarborgen. Die procedure zou betrekking moeten hebben
op alle boekhoudaspecten van het beheer van de waarborgen, vanaf de toekenning tot de
mogelijke activering ervan. De procedure zou de nadruk moeten leggen op het regelmatig
inventariseren van de verbintenissen buiten balans. Tot op heden voeren de federale departementen die inventarisatie niet systematisch uit, zoals nochtans bepaald in artikel 16 van
de wet van 22 mei 2003.
Zolang een dergelijke procedure niet voorhanden is, blijft het risico bestaan dat de activering van een waarborg niet op tijd in aanmerking wordt genomen. Daardoor is het mogelijk
dat de Staat in een korte tijdspanne grote bedragen moet betalen om zijn verplichtingen na
te komen, zonder dat hij vooraf provisies heeft aangelegd (zoals bij de vereffening van het
Kringloopfonds in 2013327).
Het Rekenhof beveelt ook aan om:
•

over te gaan tot een grondig onderzoek naar het uitstaande bedrag van de leningen die
de Staat heeft gewaarborgd in het kader van het Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen

327 Een lening van 48,5 miljoen euro die het Kringloopfonds was aangegaan, verviel op 23 juni 2013. Het fonds was
in vereffening en niet in staat om de terugbetaling te doen. Bijgevolg heeft de Staat 26,9 miljoen euro aan het
fonds geleend en daarnaast het saldo van 18,6 miljoen euro betaald ter uitvoering van de waarborg die hij had
toegekend.
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•

•

•

waarvan de FOD Volksgezondheid de verplichtingen heeft overgenomen. Hoewel die
FOD de kans klein acht dat een ziekenhuis beroep doet op de waarborg, kan dat niet
volledig worden uitgesloten zonder evaluatie;
alle verbintenissen van de Nationale Delcrederedienst in de toelichting bij de jaarrekening van de Staat op te nemen, zowel de verbintenissen voor rekening van de Staat als
die voor eigen rekening. Momenteel worden enkel de verrichtingen voor rekening van
de Staat gedeeltelijk opgenomen in de jaarrekening van de Staat, en het vermelde bedrag
verschilt van de cijfers die de instelling meedeelde. Dat verschil zou moeten worden
geanalyseerd om de gepubliceerde cijfers indien nodig te corrigeren;
de waarborgen toegekend in het kader van de bescherming van de deposito’s alsook alle
leningsmachtigingen waaraan een staatswaarborg is gekoppeld en die aan instellingen
worden toegekend, op te nemen in de toelichting bij de jaarrekening van de Staat via een
eenvoudige vermelding;
het deel van het opvraagbare kapitaal van België bij het Europees Stabiliteitsmechanisme op te nemen in de toelichting bij de jaarrekening van de Staat.
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De door Defensie gebruikte
interface tussen SAP-Fedcom
en Ilias
Het Rekenhof heeft de interface tussen de IT-systemen van Defensie en SAP-Fedcom geanalyseerd. Het is van oordeel dat de beslissingen die daaromtrent werden genomen, terecht zijn.
Ondanks een aantal tekortkomingen voldoet de interface aan de kwaliteitsnormen, ook op het
vlak van de interne controle, en de werking verloopt zoals het hoort.
Het Rekenhof beveelt het Ministerie van Landsverdediging en de dienst Federale Accountant
van de FOD Budget en Beheerscontrole echter aan een Service Level Agreement (SLA) op te
stellen waarin ze preciseren welke prestaties ze van elkaar verwachten. Voorts krijgen ze de
aanbeveling bij toekomstige ontwikkelingen oog te hebben voor de noden van de controleorganen en, op langere termijn, de strategische keuzes opnieuw formeel te evalueren.

1

Reikwijdte van het onderzoek

Vóór hun overstap naar het boekhoudsysteem SAP-Fedcom gebruikten de departementen
al IT-systemen om verrichtingen te boeken. Sommige daarvan bleven behouden en zijn via
een interface met SAP-Fedcom verbonden.
Zo besliste het Ministerie van Landsverdediging, in overleg met de FOD Budget en Beheerscontrole, om een interface te bouwen tussen zijn systeem voor logistiek beheer Ilias328
en SAP-Fedcom met het oog op de uitvoering van de nieuwe rijkscomptabiliteit (wet van
22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat). De Ministerraad van 6 juli 2004 bekrachtigde die keuze.
Het Rekenhof heeft de interfacekoppeling geanalyseerd tussen SAP-Fedcom en het systeem Ilias dat het Ministerie van Landsverdediging gebruikt. Ilias was aanvankelijk bedoeld voor het geïntegreerd beheer van de materiële middelen (waaronder de logistiek) en
werd ontwikkeld voor de luchtmacht. Nadien werden er andere modules aan toegevoegd,
onder meer voor begroting en boekhouding, zodat het programma nu als een geïntegreerd
beheerspakket of ERP329 kan worden beschouwd. Het is nochtans niet opgevat als een volledig boekhoudsysteem, want het maakt geen financiële staten aan zoals een balans of
resultatenrekening. Ilias omvat ook de resultaten van Remun, de applicatie waarmee de
bezoldigingen van de militairen worden berekend als voorbereiding op de betaling ervan.
Het auditverslag werd op 18 juli 2014 verstuurd naar de ministers van Begroting en van
Landsverdediging, alsook naar de Chef Defensie en naar de voorzitter van de FOD Budget
en Beheerscontrole. Hun antwoorden worden toegelicht in punt 4.

328 Integrated Logistic Information & Automation System.
329 Enterprise Resource Planning. Deze applicatie kan alle processen van een organisatie verwerken.
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2

Onderzoeksresultaten

2.1
Evaluatie van de strategische keuzes
In principe moet het gebruik van interfaces met SAP-Fedcom zoveel mogelijk worden vermeden. Ze maken de verrichtingen, de documentering en de controles complexer. Bovendien wordt het moeilijker toegang te krijgen tot de basisgegevens. De boekingen worden
veelal als geheel geïntegreerd in SAP-Fedcom, waardoor de verrichtingen niet afzonderlijk
te bekijken zijn en eventuele opzoekingen buiten SAP-Fedcom moeten gebeuren. Tot slot
worden de gegevens in SAP-Fedcom slechts periodiek geactualiseerd330.
In het geval van SAP-Fedcom kunnen interfaces ook problemen opleveren op het vlak van
de interne en de externe controle, omdat in het systeem gegevens worden ingevoerd waarbij
de gebruikelijke transacties van het systeem en de bijbehorende automatische controles
omzeild worden331.
Tot slot is er meer opleiding nodig omdat er aparte softwareprogramma’s worden gebruikt,
en er dus meer kennis beheerst moet worden.
Ondanks al die nadelen concludeerde het Ministerie van Landsverdediging in een informele analyse begin 2004 dat interfaces moesten worden gebruikt tussen SAP-Fedcom en
de IT-applicaties van het ministerie. Die conclusie stoelde hoofdzakelijk op de volgende
elementen:
•

•
•
•
•
•

•

Het Ministerie van Landsverdediging beschikte met Ilias al over een performant ERPsysteem met diverse, onderling verband houdende functies (logistiek, configuratie, onderhoud, operaties, (pre)contractueel beheer, begrotingsbeheer…). Bovendien was Ilias
gedurende vijftien jaar bijgestuurd en verfijnd.
SAP-Fedcom beschikt vooralsnog enkel over functies voor boekhouding, begroting en
personeelsbeheer.
Snel overstappen (vóór 2010) naar een ander ERP-systeem was riskant en de militaire
operaties mochten in geen geval in gevaar komen.
Overstappen naar SAP-Fedcom zou veel duurder uitvallen dan Ilias via een interface
met SAP-Fedcom verbinden.
Bij een overstap zou heel wat personeel moeten worden ingezet en 6.000 Ilias-gebruikers zouden moeten worden opgeleid/herschoold.
Ilias beheert meer dan alleen de logistiek. Functies zoals precontractueel beheer, configuratiebeheer, poolbeheer, herbevoorradingsalgoritmes enz. hadden eventueel via een
interface met SAP-Fedcom moeten worden verbonden waardoor misschien diverse interfaces nodig zouden zijn geweest in plaats van slechts één.
De leverancier van Ilias is zeer flexibel als de toepassing om wettelijke, logistieke, organisatorische of operationele redenen moet worden aangepast, zodat het systeem altijd
gelijke tred houdt met de processen. De operationele continuïteit die deze flexibiliteit
biedt, is heel belangrijk voor een militaire organisatie.

330 Maandelijkse boekingen voor sommige interfaces.
331 In het algemeen werd dat probleem niet vastgesteld voor de interface met Ilias.

De door Defensie gebruikte interface tussen SAP-Fedcom en Ilias  / 199

De begrotings- en boekhoudverrichtingen van het Ministerie van Landsverdediging zijn
probleemloos, tijdig en zonder de budgetten te overschrijden in SAP-Fedcom ingevoerd. De
doelstelling om in overeenstemming te zijn met de wet van 22 mei 2003 werd dus bereikt en
had geen negatieve gevolgen voor het logistieke beheer van de militaire operaties.
Het Rekenhof stelt echter vast dat er geen formele strategische kosten-batenanalyse meer
is uitgevoerd sinds in 2004 voor een interface werd geopteerd, en dat ze in dit stadium ook
niet gepland is. De strikte eisen op het vlak van timing en budget die gepaard gaan met
een overstap naar het boekhoudsysteem SAP-Fedcom zijn op lange termijn nochtans niet
meer dezelfde. Zowel de nationale als de internationale context kan bovendien evolueren.
De uitbreiding van SAP-Fedcom met nieuwe logistieke modules voor andere federale departementen, of het veralgemeende gebruik van SAP voor de logistiek bij de NAVO, zouden
de keuzes met betrekking tot het Ministerie van Landsverdediging ter discussie kunnen
stellen.
2.2
Werking en interne controle
De boekhoudkundige en budgettaire uitgavenverrichtingen in Ilias worden dagelijks in
SAP-Fedcom geïntegreerd en blijven individueel332. Het grote nadeel van interfaces blijft in
dit geval dus achterwege, wat positief bijdraagt tot de ontwikkeling van de interne controle.
In zijn huidige vorm vergt de interface slechts één werkdag tussen de verrichtingen en het
moment waarop ze in SAP-Fedcom kunnen worden geconsulteerd. De werking van de interface stemt globaal gezien dus overeen met artikel 61 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat333.
De verrichtingen die verband houden met de interfacekoppeling tussen Ilias en SAP-Fedcom
zijn grotendeels geautomatiseerd. Geëxporteerde gegevens uit Ilias kunnen niet gewijzigd
worden alvorens ze in SAP-Fedcom worden geïntegreerd. Het risico op menselijke fouten is
dus erg klein. Het grootste risico schuilt in het systeemrisico, d.w.z. programmeringsfouten. Het Ministerie van Landsverdediging voert echter dagelijks coherentiecontroles uit.
Het Rekenhof heeft echter ook een aantal zwakke punten vastgesteld. Zo is er geen Service
Level Agreement (SLA) voor de interface waarin wordt afgesproken welke prestaties het
Ministerie van Landsverdediging en de dienst Federale Accountant van elkaar verwachten,
o.m. in verband met de interventietermijnen. Bovendien vergen sommige verrichtingen
systematisch een manuele tussenkomst 334 wegens technische problemen, en is de “alleen
lezen”-toegang voor de externe controle ontoereikend.
De resultaten van Remun, het programma waarmee de wedden worden berekend, komen
via Ilias in SAP-Fedcom terecht. De gegevens worden systematisch en beveiligd overgezonden, binnen een werkdag. Doordat de personeelskosten in Ilias gespreid zijn over de
eenheden, kunnen bijkomende interne controles worden uitgevoerd.

332 De ontvangstenverrichtingen worden rechtstreeks in SAP-Fedcom verwerkt.
333 Dat artikel bepaalt immers dat het Rekenhof permanent en onmiddellijk toegang heeft tot de budgettaire aanrekeningen.
334 In dit geval de extractie van gegevens via een SAP-Fedcomtransactie.
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Het Ministerie van Landsverdediging overweegt een nieuw systeem voor personeelsbeheer
in te stellen (HRM@Def). Een van de doelstellingen van het project is het aantal betrokken
partijen in de processen verminderen via een doorgedreven automatisering, wat de interne
controle zou verbeteren. Het nieuwe systeem zou ook via een interface met SAP-Fedcom
verbonden zijn.
De Ministerraad keurde op 25 april 2014 – los van het project HRM@Def - projecten goed
voor nieuwe ontwikkelingen in SAP-Fedcom, waaronder ook het beheer van de betalingen.

3

Conclusies en aanbevelingen

In 2004 beslisten de FOD Budget en Beheerscontrole en het Ministerie van Landsverdediging om de begrotingsboekhouding en de economische boekhouding van Defensie in
SAP-Fedcom te integreren via een interface tussen het bestaande ERP-systeem Ilias en
SAP-Fedcom.
Volgens het Rekenhof was die strategische keuze verantwoord, rekening houdend met de
risico-, tijd- en budgetgebonden beperkingen. Uit zijn onderzoek van de werking en de
interne controle van de interface concludeert het Rekenhof ook dat de interface adequaat
functioneert en beantwoordt aan de gehanteerde kwaliteitsnormen.
Het Rekenhof beveelt aan dat het Ministerie van Landsverdediging en de dienst Federale
Accountant een specifieke Service Level Agreement (SLA) sluiten over de interface tussen
Ilias en SAP-Fedcom.
Het beveelt ook aan bij latere ontwikkelingen rekening te houden met de noden van de (interne en externe) controleorganen, onder meer door hen uitgebreide leesrechten te geven
voor de gegevens in Ilias, en de mogelijkheid om automatische verslagen te genereren.
De manier waarop Defensie de personeelsuitgaven berekent, betaalt en boekt, is vergelijkbaar met die van de andere departementen. Daarom pleit het Rekenhof voor een parallelle
IT-evolutie, eventueel door dezelfde oplossingen te gebruiken. In het bijzonder moeten de
diverse moderniseringsprojecten coherent zijn en moet dubbel werk worden vermeden.
Gezien de hoge risico’s, onder meer de financiële gevolgen voor het personeel, moet elke
hervorming van het computergestuurde beheer van bezoldigingen met de grootste omzichtigheid worden aangepakt.
Op langere termijn beveelt het Rekenhof aan de keuze tussen het gebruik van interfaces
en een doorgedreven integratie van de verrichtingen van Defensie in SAP-Fedcom via een
logistieke module opnieuw op tafel te leggen. Die formele herevaluatie van de strategische
keuzes is een oefening die zowel het Ministerie van Landsverdediging als de dienst Federale Accountant zal moeten uitvoeren. Die laatste meent overigens dat zo’n logistieke module
misschien van nut kan zijn voor andere departementen met logistieke activiteiten (Federale
Politie, FOD Financiën – FinShop, FOD Justitie, FOD Volksgezondheid...).
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4

Antwoord van de ministers en de administratie

In zijn antwoord neemt de minister van Begroting akte van de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof om aldus tot kwaliteitsvolle instrumenten en procedures te komen
waarover zowel het Ministerie van Landsverdediging, de FOD Budget en Beheerscontrole
als de controle-instanties tevreden zijn. De minister bevestigt dat de dienst Federale Accountant in samenspraak met het Ministerie van Landsverdediging, ervoor zal blijven zorgen dat de risico’s zo klein mogelijk zijn, dat voldaan wordt aan de behoeften van de gebruikers en dat de samenhang en kwaliteit van de informatie wordt verzekerd. Op langere
termijn zullen de diensten van de Federale Accountant met de leidinggevenden van het
Ministerie van Landsverdediging overleggen om de gemaakte strategische keuzes opnieuw
te beoordelen wanneer dat nodig zou blijken of wanneer er belangrijke wijzigingen zouden
optreden die een dergelijke evaluatie rechtvaardigen.
De minister van Landsverdediging toont zich in zijn antwoord verheugd over de positieve
bevindingen van het Rekenhof. Hij stelt dat de keuze voor een interface strategisch was om
op zijn minst op middellange termijn stabiliteit te bieden, voordat men opnieuw de vraag
zou stellen naar een mogelijke verdere integratie in SAP-Fedcom door het gebruik van een
logistieke module. Daarom lijkt een vervanging voor het systeem van de interfaces hem
weinig waarschijnlijk in de komende tien jaar. In verband met de formele herevaluatie waar
het Rekenhof op lange termijn voor pleit, benadrukt hij dat het Ministerie van Landsverdediging een grote inbreng verdient in het reflectieproces. Dat standpunt wordt beaamd door
de Chef Defensie, die preciseert dat het ministerie, gezien de complexiteit van de materie
en zijn ervaring, deze evaluatie zou moeten leiden. Tot slot benadrukt de Chef Defensie dat
Defensie steeds de volledige toegang geeft aan de personen die verantwoordelijk zijn voor
de interne en externe controles en deze toegang in de toekomst zal blijven verzekeren.
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Tussen 31 december 2012 en 31 december 2013 steeg de brutostaatsschuld met 6,56 miljard euro.
Op het einde van het jaar bedroeg ze 371,73 miljard euro. De intrestlasten van de staatsschuld
(gelopen intresten) bedroegen 12,20 miljard euro in 2013.
Door de invoering van het nieuwe Europees Systeem van Rekeningen ESR 2010, dat ESR
1995 vervangt, heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen in september 2014 het bedrag
van de geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen en het bruto binnenlands product (BBP) van de voorbije jaren herzien. Volgens ESR 2010 bedroeg de schuld op
31 december 2013 104,5 % van het BBP tegenover 101,2 % volgens ESR 1995. De overschrijding
van de drempel van 100 % is voornamelijk het gevolg van de uitbreiding van de consolidatieperimeter van de overheid.

1

Context

De brutofinancieringsbehoefte van de Staat wordt hier gedefinieerd als alle uitgaven die
gefinancierd werden door leningen in 2013. Onder de evolutie van de staatsschuld wordt de
schommeling tussen 31 december 2012 en 31 december 2013 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.
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2

Financieringsbehoeften en -middelen

2.1
Brutofinancieringsbehoeften
Zoals tabel 1 hierna toont, bedroeg de brutofinancieringsbehoefte van de Staat 40,36 miljard euro in 2013.
Tabel 1 – F inancieringsbehoeften van de Staat voor 2013 (in miljard euro)
Netto te financieren saldo

5,69

waarvan: begrotingssaldo op kasbasis

4,43

saldo Schatkistverrichtingen

1,26

Terugbetaling van langetermijnleningen die in 2013 op vervaldag kwamen(*)
Vervroegde terugkoop van effecten die vanaf 2014 op vervaldag komen
Financieringsbehoeften

27,26
7,41
40,36

(*) Bedrag exclusief de effecten die op 31 december 2012 in portefeuille zaten, omdat de terugbetaling hiervan werd
gefinancierd in 2012.

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;
delgings- of terugkoopverschillen: 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 netto te financieren saldo van de Staat in 2013 werd in belangrijke mate beïnvloed door
exogene of grotendeels exogene factoren, d.w.z. factoren die een invloed hadden op de overheidsschuld, maar niet op het vorderingensaldo van de overheid (zie ook verder in punt 5):
•
•
•
•

de kapitaalinbreng in het Europees Stabiliteitsmechanisme ESM (uitgave van 1,1 miljard euro);
de deelname aan de kapitaalverhoging van de Europese Investeringsbank EIB (uitgave
van 448 miljoen euro);
de verkoop van deelbewijzen in Royal Park Investments (ontvangst van 1,0 miljard euro,
inclusief dividenden en verdeelde reserves);
de verkoop van deelbewijzen in BNP Paribas Fortis (ontvangst van 3,25 miljard euro);
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•

•
•
•

de overdracht van de schuldvordering van de Staat op de Europese Commissie met betrekking tot het Berlaymontgebouw aan financiële instellingen (ontvangst van 636 miljoen euro, inclusief gelopen intresten);
de uitgiftepremies (positief saldo voor de Schatkist van 1,5 miljard euro);
de terugkooppremies (negatief saldo voor de Schatkist van 0,3 miljard euro);
de annulatiepremies in verband met swaps (netto-ontvangst van 730 miljoen euro).

Het schema van de terugbetalingen kon in de loop van 2013 worden uitgevlakt door de
vervroegde terugkoop van effecten voor 7,41 miljard euro (exclusief terugkooppremies). Die
effecten werden ofwel onmiddellijk afgelost, ofwel bewaard in portefeuille.
2.2
Financieringsmiddelen
Om tegemoet te komen aan de brutofinancieringsbehoeften, heeft de Staat voor 46,72 miljard euro aan langetermijneffecten uitgegeven. 90,6 % daarvan waren lineaire obligaties
(OLO’s).
Naast de uitgifte van Schatkistbons voor het Zilverfonds ter herfinanciering van oude
Schatkistbons waarvan de vervaldag was bereikt, heeft de Staat ook Euro Medium Term Notes (EMTN) en Duitse Schuldscheine335 uitgegeven om de investeerdersbasis te diversifiëren.
Tabel 2 – Financieringsmiddelen op lange termijn van de Staat voor 2013 (in miljard euro)
Lineaire obligaties (OLO’s)

42,33

Schatkistbons–Zilverfonds (ter herfinanciering van oude bons)

1,51

Euro Medium Term Notes (EMTN) / Duitse Schuldscheine

2,81

Staatsbons

0,07

Totaal langetermijneffecten

46,72

Bron: FOD Financiën
Tabel 3 – Variatie in de kortetermijnschuld en de financiële activa van de Schatkist (in miljard euro)
Variatie van het uitstaande bedrag aan Schatkistcertificaten (kortetermijnschuld in euro)

-7,05

Variatie van de andere kortetermijnschuld en de financiële activa

+0,69

Totaal

-6,36

Bron: FOD Financiën
De financieringsbehoeften van de Staat lagen 6,36 miljard euro lager dan de uitgegeven
langetermijneffecten. Dit verschil maakte het mogelijk het uitstaande bedrag van de kortetermijnschuld te verminderen.

335 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 “market to market”-waardering) en dus zonder de
volatiliteit die daarmee gepaard gaat.
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De staatsschuld op korte termijn bestaat hoofdzakelijk uit Schatkistcertificaten op drie, zes
en twaalf maanden. Deze Schatkistcertificaten worden meestal tweemaal per maand uitgegeven via een aanbesteding. In 2013 heeft de Schatkist voor in totaal 53,6 miljard euro Schatkistcertificaten aanbesteed336. Dit was een gemiddelde van 2,23 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. In vorige jaren vonden ook aankopen van effecten in het kader van de eindejaarsverrichtingen plaats337. In tegenstelling tot die vorige jaren vonden in
2013 echter geen eindejaarsverrichtingen met ingekocht overheidspapier plaats. De Schatkist beheerde zijn eindejaarskaspositie enerzijds door een hoger dan geplande vervroegde
terugkoop van effecten (7,41 miljard euro i.p.v. de geplande 4,22 miljard euro) en anderzijds
door een afbouw van het encours van de Schatkistcertificaten (-7,05 miljard euro, cf. tabel
3). De beheersverrichtingen namen in 2013 met in totaal 124,4 miljoen euro toe ten opzichte
van 2012.

3

Evolutie van de staatsschuld

De staatsschuld bedroeg 371.726,6 miljoen euro op 31 december 2013, wat neerkwam op een
stijging met 6.561 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2012.
Tabel 4 – E
 volutie van de staatsschuld in 2013 (in miljoen euro)
Netto te financieren saldo

+5.690,6

Toename van de beheersverrichtingen

+124,4

Gekapitaliseerde intresten

+788,9

Wisselverschillen

-15,8

Schuldovername

+0,0

Diversen

-2,1

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

-25,1
+6.560,9

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
De staatsschuld bestaat uit de door de Staat uitgegeven of overgenomen schuld (371.401,3 miljoen euro) en de schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten (325,3 miljoen euro).

336 Als gevolg van de zeer lage en soms zelfs negatieve intrestvoeten op korte termijn in de afgelopen jaren hadden de
biedingen bij deze aanbestedingen betrekking op prijzen (boven of beneden pari) i.p.v. op intrestvoeten.
337 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.
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De schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten is de vroegere gedebudgetteerde schuld. Het gaat om leningen uitgegeven door openbare instellingen338, waarvoor de
Staat zich ertoe verbonden heeft de intresten en de terugbetalingen van het kapitaal op zich
te nemen. Deze schuld is in 2013 gedaald met 25,1 miljoen euro. Het gaat om leningen die in
2013 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.
Bij de verrichtingen met leningen in deviezen werd in 2013 een wisselwinst van 15,8 miljoen
euro geboekt.

4

Intrestlasten van de staatsschuld

De intrestlasten van de staatsschuld (de gelopen intresten), inclusief de intresten op de
beleggingen van het Zilverfonds, bedroegen 12.195,43 miljoen euro in 2013, terwijl ze voor
dat jaar initieel waren begroot op 12.593,6 miljoen euro. Ten opzichte van 2012 daalden de
intrestlasten met 662,1 miljoen euro, wat vooral wordt verklaard door de aanhoudend lage
intrestvoeten in 2013.
Op 31 december 2013 bedroeg de impliciete rente of de gewogen gemiddelde financiële
kost339 van de uitstaande instrumenten van de staatsschuld 3,37 %, d.i. een daling met
0,15 procentpunt ten opzichte van 31 december 2012.
Onderstaande grafiek geeft het verloop weer van de gemiddelde intrestvoeten op drie
maanden en op tien jaar voor de uitgegeven staatsschuldeffecten in 2012 en 2013.

338 In 2013 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 Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.
339 Bron: Agentschap van de Schuld. Het ging om de gewogen gemiddelde actuariële kostprijs van alle op 31 december 2013 uitstaande schuldinstrumenten in euro.
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Bron: Nationale Bank van België, Statistisch Tijdschrift IV-2012/ IV-2013

Bron: Nationale Bank van België, Statistisch Tijdschrift IV-2012/ IV-2013
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Geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle
Geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen
overheidsbesturen samen
samen

5.1
Schuld volgens de methode ESR 95 (berekend in maart 2014)
5.1
Schuld volgens de methode ESR 1995 (berekend in maart 2014)
De Europese verordening 479/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing
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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.
De sector “overheid” is onderverdeeld in vier subsectoren: de federale overheid, de gemeenschappen
en gewesten,
de lokale
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en de sociale
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340Stabiliteitsprogramma 2013-2016 opgenomen verbintenis om de
dan op 31 december 2012 . Uitgedrukt in procent van342.het BBP, is de geconsolideerde brutoschuldgraad onder de 100% te houden niet nageleefd Het Rekenhof merkt hierbij op dat
overheidsschuld met 0,1 procentpunt gestegen tot 101,2 % op 31 december 2013341. Hiermee
werd de in het Stabiliteitsprogramma 2013-2016 opgenomen verbintenis om de schuldgraad
onder de 100 % te houden niet nageleefd342. Het Rekenhof merkt hierbij op dat de stijging
van de schuldgraad boven de 100 %343 het gevolg is van de uitbreiding van de consolidatie340
Deze geconsolideerde schuld wordt opgemaakt volgens de methodologie van het Instituut voor Nationale
perimeter
van de overheid en methodologische aanpassingen die door het Instituut voor de

Rekeningen, dat is ondergebracht bij de Nationale Bank van België, en wordt vervolgens voorgelegd aan Eurostat (het
statistisch bureau van de Europese Commissie).
341
Nationale Bank van België, Statistisch Tijdschrift II-2014, p. 130
342
Stabiliteitsprogramma van België (2013-2016), p.5.
340 Deze 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).
341 Nationale Bank van België, Statistisch Tijdschrift II-2014, p. 130
342 Stabiliteitsprogramma van België (2013-2016), p.5.
343 In het jaarverslag van de NBB, dat in februari 2014 werd gepubliceerd, werd nog rekening gehouden met een
schuldgraad van 99,7 % van het BBP.
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Nationale Rekeningen werden gehanteerd bij de berekening van de overheidsschuld in het
kader van zijn rapportering aan Europa op 9 april 2014344. Eurostat was immers van oordeel
dat sommige instellingen zoals Apetra, dat de strategische oliereserves van België beheert,
en sommige intercommunales voortaan tot de consolidatieperimeter moesten worden gerekend. Daarnaast hield het Instituut voor de Nationale Rekeningen in zijn berekening van
de overheidsschuld rekening met de alternatieve financiering van een aantal opdrachten,
die voordien niet in die berekening werden opgenomen. Deze wijzigingen hadden tot gevolg dat de overheidsschuld en de schuldgraden in de periode 2010-2013345 in opwaartse zin
moesten worden herzien. De begin 2014 door de Nationale Bank van België geraamde overheidsschuld voor 2013 steeg hierdoor met iets minder dan 6 miljard euro, zodat de schuldgraad voor 2013 werd herzien van 99,7 % van het BBP naar 101,2 % van het BBP.
In 2013 heeft de aldus aangepaste schuldratio zich ten opzichte van 2012 nagenoeg gestabiliseerd. Dit is het resultaat van verschillende (tegengestelde) bewegingen: een afname die
kan worden toegeschreven aan de zogenaamde exogene factoren, d.w.z. de factoren die een
invloed hebben op de overheidsschuld, maar niet op het vorderingensaldo van de overheid,
en een toename die te wijten was aan de zogenaamde endogene factoren, d.w.z. het overheidstekort en de economische conjunctuur 346. De aangepaste schuldgraad van 2013 werd
verder nog beïnvloed door de uitbreiding van de consolidatieperimeter van de overheid en
een licht opwaartse herziening van het BBP.
Wat de exogene factoren betreft, ging het in 2013 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 (+0,4 procentpunt);
de kapitaalinbreng in het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) (+0,3 procentpunt);
de deelname aan de kapitaalverhoging van de Europese Investeringsbank (EIB) (+0,1 procentpunt);
de verkoop van deelbewijzen in Royal Park Investments (-0,2 procentpunt);
de verkoop van deelbewijzen in BNP Paribas Fortis (-0,9 procentpunt);
de terugbetaling aan de Vlaamse Gemeenschap van aan KBC toegekende leningen
(-0,5 procentpunt);
de overdracht van de schuldvordering van de Staat op de Europese Commissie met betrekking tot het Berlaymontgebouw aan financiële instellingen (-0,2 procentpunt);
de uitgifte- en terugbetalingspremies (-0,3 procentpunt);
de ontvangen annulatiepremies in verband met swaps (-0,2 procentpunt);
het effect van de wet inzake de consolidatie van de financiële activa van de overheid
(-0,2 procentpunt)347.

344 Reporting of Government Deficit and Debt Levels.
345 De schuldgraad voor 2012 werd als gevolg hiervan herzien van 99,8 % van het BBP naar 101,1 % van het BBP.
346 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 in deel III van dit Boek.
347 Wet van 21 december 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen, Titel 11 – Maatregelen tot consolidatie van
de financiële activa van de overheid, art. 113-121. Deze wet verankert de vroegere bepalingen van het koninklijk
besluit van 15 juli 1997 en bakent het toepassingsgebied duidelijker af. In toepassing van deze wet werd op 31 december 2013 bijkomend 686,6 miljoen euro geconsolideerd.
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Tabel 5 – Geconsolideerde schuld in 2013 (in miljoen euro)348
2011
Federale overheid

2012

2013

332.240

342.980

351.256

Gemeenschappen en gewesten

28.821

30.117

28.777

Lokale overheid

17.490

18.785

19.604

2.179

2.250

2.487

-14.481

-13.975

-14.966

366.249

380.157

387.159

99,2 %

101,1 %

101,2 %

Sociale Zekerheid
Intersectorale consolidatie

348

Totaal
Schuld in % van het BBP (ESR 1995)

Bron: Nationale Bank van België, Statistisch Tijdschrift II – 2014
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, 367.802,1 miljoen euro in 2013.
Tabel 6 – Bijdrage van de staatsschuld aan de geconsolideerde overheidsschuld in 2013
(in miljoen euro)
Brutostaatsschuld
Schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten
Brutoschuld

371.726,6
- 325,3
371.401,3

Correctie voor de overgang van verdisconteerde waarde naar nominale waarde

+ 5.265,4

Aangekochte overheidseffecten in portefeuille

- 6.813,5

Kredietverleningen van de Schatkist aan entiteiten behorend tot de overheidssector

- 2.051,1

Bijdrage van de Schatkist aan de geconsolideerde overheidsschuld

367.802,1

Intrasectorale consolidatie (-), andere verplichtingen van de federale overheid (+) en
wijzigingen in de consolidatieperimeter van de federale overheid (+)

- 16.546,1

Geconsolideerde brutoschuld van de federale overheid (ESR 1995)

351.256,0

Bron: FOD Financiën
Deze bijdrage van de staatsschuld is hoger dan het bedrag van de geconsolideerde schuld
van de federale overheid (351.256 miljoen euro), omdat bij de berekening van deze bijdrage
een deel van de intrasectorale consolidatie binnen de subsector “federale overheid” niet in
rekening is gebracht. De belangrijkste componenten van de intrasectorale consolidatie die
bij deze berekening buiten beschouwing werden gelaten, betroffen de beleggingen van het
Zilverfonds in Schatkistbons (19.963 miljoen euro), alsook de belegde middelen van de Deposito- en Consignatiekas (2.592 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 (6.628,4 miljoen euro).

348 Deze intersectorale consolidatie stemt overeen met de financiële activa van de verschillende subsectoren waarvan
de tegenhanger bestaat uit een schuld van een andere subsector van de overheid.
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De wijzigingen in de intrasectorale consolidatie binnen de subsector “federale overheid” en
in de andere verplichtingen van de federale overheid, evenals de begin 2014 door Eurostat
opgelegde uitbreiding van de consolidatieperimeter van de (federale) overheid verklaren
samen waarom de geconsolideerde schuld van de federale overheid in 2013 (+8,3 miljard
euro) iets sterker is gestegen dan de staatsschuld (+6,6 miljard euro).
5.2
Schuld volgens de methode ESR 2010 (berekend in september 2014)
Door de invoering van het nieuwe Europees Systeem van Rekeningen ESR 2010, dat ESR
1995 vervangt, heeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen in september 2014 het
bedrag van de geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen en het
bruto binnenlands product (BBP) van de voorbije jaren herzien.
Het BBP is voornamelijk herzien door rekening te houden met de kapitalisatie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O). De schuldgraad is herrekend omdat de perimeter van de overheid werd verruimd, waardoor meer dan 700 entiteiten, waaronder de
huisvestingsmaatschappijen, anders moesten worden ingedeeld.
Door de overgang van ESR 1995 naar ESR 2010 is de geconsolideerde bruto-overheidsschuld
van alle overheidsbesturen op 31 december 2013 gestegen met 26.086 miljoen euro, d.i. een
stijging met 6,7 procentpunten. Aangezien het BBP ook gestegen is met 3,3 procentpunten,
leidt de uiteindelijke verhoging van de schuld door de gewijzigde berekeningsmethode tot
3,3 procentpunten van het BBP. Daarbij wordt opgemerkt dat de toename van de geconsolideerde schuld voor ongeveer 80 % is toe te wijzen aan de herrekende schuld van de
gewesten.
Volgens ESR 2010 bedroeg de geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen op 31 december 2012 104,0 % van het BBP en op 31 december 2013 104,5 % van het BBP.
Tegenover de herrekende schuld 2012 nam de schuld in 2013 toe met 9.520 miljoen euro.

Hoofdstuk

Evolutie van het
personeelsbestand van
het federaal openbaar ambt

6

Evolutie personeelsbestand federaal openbaar ambt 2013 / 217

Het Rekenhof schat dat het personeel van het federaal openbaar ambt met 8,1 % is afgenomen
tussen juni 2006 en juni 2013. Die evolutie is vooral merkbaar bij personeel van niveau C en
D en bij de contractuele personeelsleden. Tussen juni 2012 en juni 2013 stelt het Rekenhof een
daling van het personeelsbestand vast met 2 %.
Meerdere jaren heeft het Rekenhof al gewezen op de tekortkomingen in de inventarisering van
de gegevens over het personeel dat juridisch tot het federaal openbaar ambt in ruime zin behoort. De aanbeveling van het Rekenhof uit 2012 dat de FOD Personeel en Organisatie een
jaarlijks rapport zou publiceren over de human resources van het federaal openbaar ambt en
de evolutie ervan in het kader van de doelstellingen van de regering, blijft geldig.

1

Context

1.1
Evolutie van de statistische tools
Bij de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O) werd een database gecreëerd, Pdata349,
die statistische informatie aanlevert over het personeelsbestand van het federaal openbaar
ambt.
Pdata maakt een onderscheid tussen het “federaal administratief openbaar ambt” (d.i. de
federale overheid), de “bijzondere korpsen” en “diverse diensten”.
Het “federaal administratief openbaar ambt” omvat de federale en de programmatorische
overheidsdiensten, alsook een tiental instellingen die onderworpen zijn aan de wet van
16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut350.
De “bijzondere korpsen” omvatten diensten die buiten het federaal administratief openbaar
ambt vallen maar tot de Pdata-perimeter behoren (de rechterlijke orde, de Raad van State,
het militair personeel van Defensie enz.).
De “diverse diensten” zijn de federale entiteiten die spontaan informatie verstrekken over
hun personeelsbestand.
In zijn voorgaande Boeken351 had het Rekenhof vastgesteld dat de juistheid en de weergave
van de Pdata-gegevens erop vooruitgingen. Die trend zet zich door, hoewel de lijst met federale overheidsdiensten in Pdata nog altijd niet exhaustief is.
Zo zijn sommige instellingen uit de wet van 16 maart 1954 niet in Pdata opgenomen
(Nationaal Orkest van België, Koninklijke Muntschouwburg, Paleis voor Schone Kunsten
enz.). Het koninklijk besluit tot oprichting van Pdata stelt nochtans dat de database alle instellingen van openbaar nut moet omvatten die zijn “onderworpen aan het gezag, de controle
of het toezicht van de Staat”.

349 De database werd gecreëerd op basis van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 en op basis van het
koninklijk besluit van 4 oktober 2005 houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141.
350 Het gaat in essentie om de diensten beoogd in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken. De socialezekerheidsinstelling “eHealth-platform” wordt daarin vermeld, maar komt
niet voor in de lijst van personeelsbestanden van die instellingen in Pdata op 30 juni 2013.
351 Rekenhof, “Federaal openbaar ambt”, 167e Boek, Volume I, p. 563-597; 168e Boek, Volume I, p. 337-365, en 169 e
Boek, Volume I, p. 433-454. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Er moet ook worden opgemerkt dat de huidige voorstelling van Pdata het niet mogelijk
maakt een onderscheid te maken tussen de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer.
Sinds 2010 heeft de regering overigens een personeelsmonitoring ingesteld om het aantal
voltijdse equivalenten op te volgen en de financiële last die daarmee gepaard gaat. De perimeter van die monitoring is vollediger dan die van Pdata352.
Sinds december 2012 beveelt het Rekenhof aan dat de FOD P&O een jaarverslag zou wijden aan de human resources in het federaal openbaar ambt en aan de manier waarop die
resources evolueren op basis van de doelstellingen van de regering 353. In oktober 2013 heeft
het Rekenhof ook aangestipt dat, toen de FOD P&O in 2012 werd aangewezen als enige
coördinator van de monitoring, die gelegenheid te baat moest worden genomen om de inventarisering van de gegevens over het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt
in de meest ruime zin te uniformiseren354. Die aanbevelingen zijn nog steeds actueel.
1.2
Door het Rekenhof gebruikte gegevens
Het Rekenhof baseerde zich voor het personeelsbestand op de gegevens van Pdata en heeft
die gegevens aangevuld met informatie afkomstig van de FOD Justitie (wat de vertegenwoordigers van de erediensten en van de vrijzinnigheid betreft) en de FOD Buitenlandse
Zaken (wat de contractuele personeelsleden betreft die ter plaatse worden aangeworven in
buitenlandse posten). Tenzij anders vermeld, hebben de gegevens betrekking op het personeelsbestand van juni 2013 en op de evolutie ervan ten opzichte van 2012 en 2006.

2

Evolutie van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt

2.1
Federaal openbaar ambt in ruime zin
Het personeelsbestand omvat alle ambtenaren die van rechtswege met hun werkgever verbonden zijn op grond van een statuut of een arbeidsovereenkomst, ongeacht of ze al dan
niet bezoldigd worden. Het personeelsbestand omvat dus ook ambtenaren die niet in actieve dienst zijn, of die in disponibiliteit, met verlof of op missie zijn.
In 2013 telde het federaal openbaar ambt in ruime zin 12.731 personen minder dan in 2006,
wat neerkomt op een daling met 8,1 %.

352 Omzendbrief 602 van 14 april 2010 en de volgende omzendbrieven (602bis, 603ter en 604quater tot wijziging van
de initiële omzendbrief) beschouwen het personeel van het openbaar ambt als het geheel van personeelsleden die
rechtstreeks of onrechtstreeks door de Staat worden bezoldigd. De omzendbrieven rangschikken de entiteiten
volgens hun boekhoudkundige relatie ten opzichte van de begroting van het ministerieel departement en van de
instelling die het personeel uitbetaalt. De lijst evolueert dus.
353 Rekenhof, “Personeel van het federaal openbaar ambt in 2011”, 169 e Boek, Volume I, p. 433 tot 452. Beschikbaar op
www.rekenhof.be.
354 Rekenhof, “Evolutie van het personeelsbestand en van de personeelsuitgaven van het federaal openbaar ambt”,
170e Boek, Volume I, p. 183 tot 190. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Tabel 1 – Evolutie 2006-2013 van de spreiding van het personeelsbestand van het federaal openbaar
ambt in ruime zin (in natuurlijke personen en in percentage)
Personeelsbestand(2)
Federaal openbaar ambt in ruime zin

Evolutie 2006-2013

(1)

2006

2012

2013

Personeelsbestand

%

Federaal administratief openbaar ambt
(FOD’s/POD’s, burgerpersoneel bij
Defensie, ION, OISZ en
wetenschappelijke instellingen)

83.539

79.792

78.087

-5.452

-6,5

Militair personeel bij Defensie

41.515

35.935

34.781

-6.734

-16,2

Federale Politie (inclusief aspiranten)

15.021

15.102

15.213

192

1,3

Rechterlijke orde

11.609

11.669

11.566

-43

-0,4

Vertegenwoordigers van de erediensten
en van de vrijzinnigheid(3)

3.318

3.088

3.040

-278

-8,4

Contractuele personeelsleden die
ter plaatse worden aangeworven
in buitendiensten van Buitenlandse
Zaken(4)

1.513

1.293

1.207

-306

-20,2

611

521

508

-103

-16,9

71

67

64

-7

-9,9

157.197 147.467 144.466

-12.731

-8,1

Raad van State
Inspectie van Financiën
Totaal

(1) De categorieën van diensten van het federaal administratief openbaar ambt in tabel 1 en 2 zijn deze die in Pdata
worden gebruikt.
(2) De cijfers 2006 en 2012 verschillen lichtjes van de cijfers in het Boek 2013 wegens correcties die werden doorgevoerd
in Pdata en omdat de aspiranten werden meegeteld in het personeelsbestand van de Federale Politie.
(3) Cijfers van de FOD Justitie voor januari 2012, 2013 en 2014.
(4) Cijfers van de FOD Buitenlandse Zaken op 1 november 2006, 31 december 2012 en 31 december 2013.

Bron: Pdata en FOD’s
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2.2

Federaal administratief openbaar ambt

2.2.1
Samenstelling
Op 30 juni 2013 telde het federaal administratief openbaar ambt 78.087 natuurlijke personen, waarvan 73 % medewerkers van de FOD’s en POD’s, 17,5 % medewerkers van de OISZ,
5,5 % medewerkers van de ION en 4 % medewerkers van de wetenschappelijke instellingen.
De onderstaande tabel toont hoe die spreiding evolueert.
Tabel 2 – 
Evolutie 2006-2013 van de spreiding van het personeelsbestand over het federaal
administratief openbaar ambt (in natuurlijke personen en in percentage)
Personeelsbestand

Evolutie 2006-2013
Personeelsbestand

2006

2012

2013

FOD’s, POD’s en burgerpersoneel bij
Defensie

61.190

58.516

57.076

-4.114

-6,7

OISZ

14.568

13.800

13.611

-957

-6,6

ION

4.551

4.319

4.234

-317

-7,0

Wetenschappelijke instellingen

3.230

3.157

3.166

-64

-2,0

83.539

79.792

78.087

-5.452

-6,5

Totaal

%

Bron: Pdata
2.2.2
Gemiddelde activiteitsgraad per ambtenaar
In de periode van 1 januari tot 30 juni 2013 werkte 62,5 % van de medewerkers van het federaal administratief openbaar ambt voltijds. De overige medewerkers werkten deeltijds of
waren niet in actieve dienst.
Op 30 juni 2013 bedroeg de gemiddelde activiteitsgraad nagenoeg 87,5 %. Dat percentage is
ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met juni 2006 (88,5 %).
2.2.3
Spreiding per niveau en per statuut
De spreiding per niveau maakt het mogelijk de kwalificatiegraad te meten.
Staffuncties en managementfuncties worden uitgeoefend in het kader van een tijdelijk
mandaat van zes jaar. Op 30 juni 2013 telde het federaal administratief openbaar ambt
178 mandaathouders (tegenover 173 in 2012 en 151 in 2006).
Voor de overige functies wordt een onderscheid gemaakt tussen vier niveaus:
•
•
•
•

niveau A (universitair diploma vereist);
niveau B (diploma hoger onderwijs van het korte type “bachelor” of kandidatuursdiploma of -getuigschrift vereist);
niveau C (diploma hoger secundair onderwijs vereist);
niveau D (geen diploma vereist).
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Tabel 3 – Personeelsbestand 2006, 2012 en 2013 van het federaal administratief openbaar ambt per
niveau en volgens het statuut (in aantal natuurlijke personen)
Niveau

Statutairen

Contractuelen

2006

2012

2013

2006

2012

A

14.027

16.159

16.085

3.103

2.585

B

13.053

13.899

13.725

1.915

C

18.795

25.355

25.038

D

16.715

6.355

Totaal

62.590

61.768

Totaal
2013

2006

2012

2013

2.590

17.130

18.744

18.675

1.841

1.898

14.968

15.740

15.623

5.836

5.502

5.636

24.631

30.857

30.674

5.360

10.095

8.096

7.755

26.810

14.451

13.115

60.208

20.949

18.024

17.879

83.539

79.792

78.087

Bron: Pdata
Het personeelsbestand is gekrompen ten opzichte van 2006. De daling is minder sterk bij
de statutairen (-2.382) dan bij de contractuelen (-3.070). De tendens die zich tot 2012 aftekende, namelijk een vermindering van het aandeel contractuele personeelsleden, heeft echter een keerpunt bereikt. In 2013 zijn er immers 22,90 % contractuelen, tegenover 22,59 %
in 2012 en 25,07 % in 2006.
Er zijn ook evoluties op het vlak van de verschillende niveaus binnen de statutaire betrekkingen. De betrekkingen van niveau C en D zijn met 5.112 eenheden355 gedaald in de periode
2006-2013, terwijl het aantal betrekkingen van niveau A en B is toegenomen (+2.730). Die
evolutie manifesteert zich echter niet bij alle diensten in dezelfde mate. Ze heeft een impact
op de evolutie van de uitgaven, gezien de verschillen qua bezoldiging tussen de niveaus.
2.2.4
Afslankingsbeleid
Het beleid van de laatste regeringen beoogt een inkrimping van het personeelsbestand
van het federaal administratief openbaar ambt door ambtenaren die met pensioen gaan,
selectief te vervangen.
In 2013 is het personeelsbestand van het federaal administratief openbaar ambt met 2,14 %
gedaald ten opzichte van 2012, wat overeenstemt met een vermindering van 1.705 natuurlijke personen.
Tussen 2006 en 2013 is het personeelsbestand met 6,53 % gedaald, dat zijn 5.452 natuurlijke
personen.
2.2.5
Spreiding per gender
Het percentage vrouwen in het federaal administratief openbaar ambt blijft min of meer
gelijk. Op 30 juni 2013 vertegenwoordigden ze 52,80 % van het personeelsbestand (52,72 %
in 2012 en 51,36 % in 2006). Van de betrekkingen van niveau A is 43 % ingenomen door
vrouwen (42,54 % in 2012 en 37,17 % in 2006). Op 30 juni 2013 werden 34 van de 178 managersfuncties (19 %) uitgeoefend door vrouwen. In 2006 waren dat er 24.

355 Een groot aantal personeelsleden van niveau D zijn tijdens deze periode niveau C geworden.
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2.2.6
Leeftijdspiramide
Behalve de structuur per leeftijd, illustreert de volgende piramide ook de spreiding volgens
gender en statuut (statutair of contractueel).
Personeelsbestand van het federaal administratief ambt op 30 juni 2013
Mannen

Vrouwen

Meer dan 65 jaar
61-65 jaar
56-60 jaar

51-55 jaar
46-50 jaar

41-45 jaar
36-40 jaar
31-35 jaar

26-30 jaar
Minder dan 26 jaar

8.000

6.000

4.000

2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

1.521

2.487

3.217

4.170

4.550

6.067

6.750

2.268

Meer
dan 65
jaar
21

Mannen contractueel

369

770

851

761

748

727

603

475

216

24

Vrouwen statutair

289

1.833
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Bron: Pdata (cijfers)
Uit de piramide blijkt dat het federaal administratief openbaar ambt vervrouwelijkt en vergrijst.
Het aantal ambtenaren van 30 jaar en jonger is gedaald van 10,5 % in 2006 tot 9,7 % in
2012 en 9,2 % in 2013. Het aantal ambtenaren van 56 jaar en ouder daarentegen is toegenomen van 15,7 % in 2006 tot 22,4 % in 2012 en 23,3 % in 2013. De meeste personen in die
leeftijdscategorie kunnen de komende tien jaar hun pensioenrechten laten gelden.
De gemiddelde leeftijd waarop ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt
met pensioen gaan, was 61 jaar en negen maanden in 2013, tegenover 61 jaar en drie maanden in 2006.
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De uitgaven van de overheidspensioenen beheerd door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) bedroegen in 2013 12,34 miljard euro, waarvan 10,92 miljard voor de rustpen
sioenen en 1,42 miljard voor de overlevingspensioenen.
Tussen 2009 en 2013 steeg het totaalbedrag van de uitgaven voor de overheidspensioenen met
23,6 % (ruim 2,35 miljard euro). Voor de rustpensioenen bedroeg de stijging 25,9 % (+2,25 miljard) en voor de overlevingspensioenen 8,2 % (+0,11 miljard).
Ten opzichte van 2012 stegen de pensioenuitgaven in 2013 met 5,9 %. De rustpensioenen vertegenwoordigden in 2013 88,5 % van de totale pensioenuitgaven (in 2009 was dat 86,9 %).
De pensioenen van de gemeenschappen en gewesten, inclusief het onderwijs, omvatten met
6,64 miljard euro, 53,8 % van de totale pensioenuitgaven.
Op 1 juli 2013 waren er 478.085 lopende pensioenen, een toename sinds 1 juli 2009 met
44.126 pensioenen (+10,2 %). Bij de rustpensioenen waren 25.008 titularissen jonger dan
60 jaar (een daling met 1.558 tegenover 2009).
Op 1 juli 2013 lag het brutomaandbedrag van 74,8 % van de rustpensioenen lager dan 3.000 euro.
Van de overlevingspensioenen bedroeg 67,9 % minder dan 1.500 euro. Ruim 94 % van de overlevingspensioenen werd toegekend aan een vrouwelijke titularis.
De pensioenen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) bedroegen
in 2013 979 miljoen euro (waarvan ongeveer ruim driekwart voor de rustpensioenen). In vergelijking met 2009 stegen deze uitgaven met 16,5 %. Het aantal NMBS-pensioenen bedroeg
43.211 in 2013, dit is een stijging met 1,9 % ten opzichte van 2009.

1

Inleiding

Dit artikel bevat informatie over het aantal overheidspensioenen en de kostprijs ervan in de
laatste vijf jaar. De cijfers hebben grotendeels betrekking op de rust- en overlevingspensioenen van de overheidssector die administratief worden beheerd door de PDOS356.
Voor het eerst geeft het Rekenhof ook de cijfers van de NMBS-pensioenen. Deze zijn echter niet zo gedetailleerd als de cijfers van de PDOS. Hoewel deze pensioenen sinds 1 januari 2007 volledig ten laste zijn van de Staatskas357, worden ze nog steeds toegekend, beheerd
en uitbetaald door de NMBS. De PDOS verleent enkel advies en oefent er controle op uit.

356 Dit beheer omvat de vaststelling van het recht op pensioen en de berekening van het niet-geïndexeerd pensioenbedrag. Daarnaast is er de opvolging van de cumulatie met een beroepsactiviteit, een vervangingsinkomen of
andere pensioenen die kan leiden tot vermindering of schorsing van het pensioen. De indexering en betaling van
het pensioenbedrag was tot 31 december 2013 toegewezen aan de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven – Pensioenen (CDVU – Pensioenen), maar is sinds 1 januari 2014 een bevoegdheid van de PDOS. Voor een gedetailleerde
omschrijving van de bevoegdheden en opdrachten van de PDOS, zie Rekenhof, 167e Boek, Volume I, p. 601 e.v.
Beschikbaar op www.rekenhof.be.
357 Koninklijk besluit van 28 december 2005 betreffende de overname van de pensioenverplichtingen van de NMBS
Holding door de Belgische Staat.
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De pensioenen van statutaire ambtenaren358 van sommige instellingen uit de publieke sector vallen niet onder de bevoegdheid van de PDOS (Nationale Bank, VRT359, sommige provinciale of lokale besturen…). Deze pensioenen komen dan ook niet aan bod in dit artikel.
Militaire en burgerlijke vergoedingspensioenen van oorlogs- en vredestijd en vergoedingspensioenen van de burgerlijke slachtoffers vallen buiten het opzet van dit artikel.
Tenzij anders aangegeven:
•
•
•
•

•

•
•

wordt onder rust- en overlevingspensioenen van de openbare sector begrepen de pen
sioenen voor zuivere en gemengde loopbanen360;
staat RP voor rustpensioen en OP voor overlevingspensioen;
zijn de wezenpensioenen opgenomen in de overlevingspensioenen;
hebben pensioenbedragen betrekking op geïndexeerde bruto-uitgaven per kalenderjaar
(niet per begrotingsjaar), inclusief pensioenachterstallen, vakantiegeld en aanvullend
vakantiegeld;
verwijzen cijfers over pensioenaantallen naar de toestand op 1 juli van het betreffende
kalenderjaar; voor de NMBS geven deze cijfers de situatie weer op 31 december van het
betreffende kalenderjaar;
worden onderwijspensioenen geclassificeerd als pensioenen van de gemeenschappen;
omvatten de onderwijspensioenen de pensioenen van zowel het officieel en gesubsidieerd onderwijs als het gemeenschapsonderwijs.

358 Alsook de pensioenen van hun rechthebbenden (overlevingspensioenen, wezenpensioenen).
359 De PDOS en de VRT hebben een overeenkomst gesloten die vanaf 1 oktober 2013 het administratief beheer van de
rustpensioenen van de gewezen statutaire personeelsleden van de VRT alsook van de overlevingspensioenen van
hun rechthebbenden toevertrouwt aan de PDOS.
360 Zuivere loopbanen situeren zich enkel in de openbare sector, gemengde loopbanen in de openbare én private sector (als werknemer en/of als zelfstandige).
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Tabel 1 – Jaaruitgaven van de pensioenen per bestuursniveau, in miljoen euro (2009– 2013)361

Pensioenen beheerd door de PDOS
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Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof (op basis van PDOS-cijfers)
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miljoen euro) en voor de overoverlevingspensioenen 8,2 % (+107,2 miljoen362euro) 362. De toegenomen pensioenuitgaven
levingspensioenen 8,2 % (+107,2 miljoen euro) . De toegenomen pensioenuitgaven zijn dus
zijn dus quasi volledig toe te schrijven aan meeruitgaven voor rustpensioenen.
quasi volledig toe te schrijven aan meeruitgaven voor rustpensioenen.
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Berekend over de periode 2006 – 2013 bedragen deze cijfers +48,7 % (+4.039,1 miljoen
deze(+3.813,2
cijfers +48,7
% (+4.039,1
miljoen
Berekend
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% (+3.813,2
euro) voor de rustpensioenen en +18,9 % (+225,9 miljoen euro) voor de overlevingspensioenen.
Het bruto binnenlands product (bbp) is in de loop van 2006 tot 2013 gestegen met 5,3 % en
van 2009 tot 2013 met 4,2 %. De verhouding tussen de uitgaven voor overheidspensioenen
Het bruto binnenlands product (BBP) is in de loop van 2006 tot 2013 gestegen met 5,3 % en
en het bbp steeg van 2,8 % in 2009 tot 3,3 % in 2013.
van 2009 tot 2013 met 4,2 %. De verhouding tussen de uitgaven voor overheidspensioenen
en het BBP steeg van 2,8 % in 2009 tot 3,3 % in 2013.
362

Tussen juli 2009 en juli 2013 werd de spilindex viermaal overschreden waardoor de geïndexeerde
brutopensioenbedragen stegen met 8,2 %.
363
Zie het eerste statistische artikel over de overheidspensioenen, Rekenhof, 165e Boek, Volume I, p. 699 e.v.
Beschikbaar
op2009
www.rekenhof.be.
362 Tussen juli
en juli 2013 werd de spilindex viermaal overschreden waardoor de geïndexeerde brutopensioenbedragen stegen met 8,2 %.
363 Zie het eerste statistische artikel over de overheidspensioenen, Rekenhof, 165e Boek, Volume I, p. 699 e.v. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Grafiek 2 – Pensioenuitgaven in miljoen euro per bestuursniveau (2013)
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Op federaal niveau bedroegen in 2013 de pensioenuitgaven voor het leger, de geïntegreerde
politie364 en de voormalige Rijkswacht samen 1.835,5 miljoen euro (39,6 % van de totale
federale pensioenuitgaven). De uitgaven voor de federale departementen (1.082,2 miljoen
euro) en de autonome overheidsbedrijven365 (1.181,6 miljoen euro) vertegenwoordigden respectievelijk 23,3 % en 25,5 % van de federale pensioenuitgaven.
De onderwijspensioenen maakten met 6.013,0 miljoen euro 48,7 % uit van de totale pen
sioenuitgaven, vrijwel een status-quo in vergelijking met de 48,1 % uit 2009.
De pensioenuitgaven voor de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap (exclusief
onderwijs) zijn in 2009 – 2013 toegenomen met respectievelijk 110,9 miljoen euro (+50,8 %)
en 32,5 miljoen euro (+31,3 %). Voor het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een stijging van 41,8 miljoen euro (+48,5 %) en 11,1 miljoen euro (+53,9 %).

364 De pensioenen van het statutair federaal politiepersoneel (waaronder de leden van de voormalige Rijkswacht en de
gerechtelijke politie) worden betaald door het pensioenfonds van de Federale Politie, de pensioenen van de lokale
politie daarentegen door het gesolidariseerde pensioenfonds van de RSZPPO dat op 1 januari 2012 is opgericht.
365 bpost, Belgacom, BAC en Belgocontrol.
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Grafiek 3 - Evolutie van het aantal pensioenen t.o.v. de pensioenuitgaven
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Het aantal overlevingspensioenen bleef bijgevolg vrij stabiel. Het totale aantal pensioenen
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Grafiek 4 – Verdeling van het aantal pensioenen per bestuursniveau (1 juli 2013)
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366 Op datzelfde moment genoten 454.071 titularissen een pensioen beheerd door de PDOS. Het aantal titularissen
ligt lager dan het aantal pensioenen omdat sommige titularissen meer dan één pensioen ontvangen.
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Van de 140.864 rustpensioenen op federaal niveau werd het hoogste aantal toegekend aan
gewezen personeelsleden van autonome overheidsbedrijven (44.309, d.i. + 14,7 % ten opzichte van 1 juli 2009). Defensie, de geïntegreerde politie en de voormalige Rijkswacht tellen
samen 49.848 rustpensioenen (+12,7 % tegenover 1 juli 2009).
Het Nederlandstalig onderwijs telde 102.777 rustpensioenen, het Franstalig 77.094 en het
Duitstalig 949 (een stijging van resp. 12,5 %, 10,4 % en 25,2 % tegenover 1 juli 2009).

In 2013 werden 57,6 % van de rustpensioenen toegekend aan mannen en 42,4 % aan vrouwen
(resp. 223.151 en 164.035 op een totaal van 387.186). In 2006 bedroeg deze verhouding nog
61,8/38,2. Voor de overlevingspensioenen bedraagt de verhouding 6,0/94,0 (resp. 5.428 en
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De evolutie van het aantal pensioenen is het saldo van de nieuw toegekende pensioenen
(instroom) en de stopgezette pensioenen (uitstroom).
Tussen 1 augustus 2008 en 31 juli 2013 zijn in totaal 106.119 nieuwe rustpensioenen en
26.752 nieuwe overlevingspensioenen ingestroomd. De gemiddelde jaarlijkse omvang van
augustus 2009
- juli instroom
2010
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- juli 2012(uitdovende pensioenen) is echter aanzienlijk
deze
is vrij constant.
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Grafiek 8 – Leeftijd op ingangsdatum van het rustspensioen
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Het gros van de ingestroomde rustpensioenen zijn vervroegde rustpensioenen op aanvraag;
in 2012 - 2013 vormden zij met 15.044 pensioenen 67,5 % van de totale instroom (in 2008 –
2009 was dit 68,6 %). Het aandeel hierin van de rustpensioenen ingaand op leeftijdsgrens
is in 2008 – 2013 opgeklommen van 9,1 % naar 12,6 % (2.807 pensioenen in 2012 - 2013)367.
Jaarlijks worden 3.000 nieuwe pensioenen toegekend wegens lichamelijke ongeschiktheid.
Grafiek 6 – Leeftijd op ingangsdatum van het rustpensioen
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Van de rustpensioenen ingestroomd tussen 1 augustus 2012 en 31 juli 2013 werd 57,6 %
(12.850 pensioenen) toegekend aan rechthebbenden in de leeftijdscategorie 60/61 jaar. De
gemiddelde leeftijd in geval van toekenning van een rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid ligt veel lager; ongeveer 90 % van deze pensioenen wordt toegekend vóór de
leeftijd van 60 jaar (in 2013 ging het om 2.766 pensioenen op een totaal van 2.991).

367 Het gaat niet enkel over rustpensioenen op de leeftijdsgrens van 65 jaar maar ook over pensioenen gebonden aan
functies met hogere of lagere leeftijdsgrens: hogere pensioenleeftijdsgrens voor sommige magistraten, lagere
pensioenleeftijdsgrens voor militairen en sommige personeelsleden van de geïntegreerde politie.
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In 2013 waren 25.008 personen jonger dan 60 jaar titularis van een rustpensioen (tegenover 26.566 pensioenen in 2009, terwijl het totale aantal rustpensioenen in de periode
2009 – 2013 met 12,6 % is gestegen) en in de leeftijdscategorie van 60 tot 64 jaar waren er
78.828 rustpensioenen, een lichte stijging t.o.v. 2009 (+ 1,5 %).
In de leeftijdscategorie van 65 tot 79 jaar waren er in 2013 214.776 rustpensioenen, een toename van 18,0 % ten opzichte van de toestand in 2009.
In 2013 waren 68.574 titularissen van een rustpensioen ouder dan 80 jaar, wat een stijging
betekent met ongeveer 20 % ten opzichte van 2009 (57.538). Van deze groep oudere gepensioneerden waren er zelfs 9.497 90 jaar of ouder; in vergelijking met de 5.739 in 2009 is dit
een toename met 65,5 %.
Het aantal overlevingspensioenen daalt in elke leeftijdscategorie, met uitzondering van de
groepen tussen 65 en 69 jaar, en deze tussen 85 en 89 jaar die telkens licht toenemen. Daarnaast is er de forse toename van het aantal gerechtigden op een overlevingspensioen dat
90 jaar of ouder is; in vergelijking met 2009 gaat het om een stijging met 3.855 pensioenen,
d.i. 55,8 %.

aantal overlevinspensioenen

aantal rustpensioenen

Grafiek 7 – Verdeling van de pensioenen volgens leeftijd van de titularis (1 juli 2009 en 1 juli 2013)
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Grafiek 8 – Verdeling van de pensioenen volgens maandelijks brutobedrag (1 juli 2013)
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Op 1 juli 2013 waren de rustpensioenen als volgt verdeeld op basis van het brutomaandbedrag:
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368 In deze categorie situeren zich ook de maximumpensioenen; vanaf 2 januari 2013 is dat een brutomaandbedrag van
6.283,85 euro (index 1.6084).
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Grafiek 9 – NMBS: nominale pensioenuitgaven (2009 – 2013)

Grafiek 9 – NMBS: nominale pensioenuitgaven (2009 – 2013)

Bron: Rekenhof (op basis van cijfers PDOS en NMBS)

Bron: grafiek Rekenhof (op basis van cijfers PDOS en NMBS)
De totale pensioenuitgaven van de NMBS bedroegen in 2013 ruim 979 miljoen euro, waarvan 76,2 % bestemd was voor rustpensioenen. In de periode van 2009 tot 2013 zijn de uitgaven voor de NMBS-rustpensioenen met 23,6 % toegenomen en die voor de overlevingspensioenen met 2,0 % gekrompen. De totale NMBS-pensioenuitgaven369 stegen hierdoor
met 16,5 %.

369 Het totaal van de uitgaven voor rust-en overlevingspensioenen is (iets) groter dan de loutere som van de uitgaven
van enkel de rust- en overlevingspensioenen: het omvat ook de uitgaven van aandelen en overdrachten van bijdragen (die niet kunnen toegewezen worden aan de specifieke uitgaven voor rust- en overlevingspensioenen).
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Grafiek 10 – NMBS: evolutie van het aantal pensioenen, de pensioeninstroom en de saldotoename
(jaarcijfers telkens op 31 december)

9 800

Instroom pensioenen

Aantal pensioenen

39 800

29 800

19 800

9 800

-200

2009

2010

2011

2012

2013

1 529

1 703

1 863

1 993

2 026

Instroom OP

847

780

716

786

710

Saldotoename RP + OP

-161

-42

192

344

300

Aantal RP

25 804

26 271

26 965

27 760

28 647

Aantal OP

16 613

16 104

15 602

15 151

14 564

Aantal RP + OP

42 417

42 375

42 567

42 911

43 211

Instroom RP

-200

Bron: Rekenhof (op basis van cijfers PDOS en NMBS)
Op 31 december 2013 bedroeg het totale aantal pensioenen van de NMBS 43.211. Tussen
eind 2009 en eind 2013 nam het aantal rustpensioenen toe met 2.843 (+11,0 %). In dezelfde
periode daalde het aantal overlevingspensioenen met 2.049 (-12,3 %). Het totaal aantal pensioenen nam aldus toe met 794 (+1,9 %).
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 epaalde diensten van de federale overheden leggen hun rekeningen nog steeds met achterB
stand voor, ondanks de herinneringsbrieven die het Rekenhof aan de betrokken administraties
en ministers verzond.
Wat de fiscale ontvangsten betreft, had het Rekenhof op 30 september 2014 alleen van de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen alle rekeningen tot en met 2013 ontvangen.
Een deel van de attesten van grondige verificatie ontbrak echter nog steeds. Het hof merkt
bovendien een bijzondere achterstand op bij de voorlegging van de geldenrekeningen van de
Directe Belastingen, voornamelijk bij die uit 2011 en 2012. Voor de niet-fiscale ontvangsten was
het Rekenhof op 30 september 2014 in het bezit van slechts 383 van de 497 rekeningen 2013.
63 voorschotrekeningen 2013 van de 70 betrokken beheren waren voorgelegd, tegenover slechts
32 van de 51 rekeningen over waren. Ten slotte moesten op 30 september 2014 nog 91 verschillende soorten rekeningen van vóór 2013 aan het Rekenhof worden voorgelegd.
In 2013 ontving het Rekenhof van de bevoegde federale overheden vier beslissingen om rekenplichtigen bij wie een tekort in de rekening werd vastgesteld, niet te dagvaarden. In totaal
bedroegen de tekorten 11.258 euro. Bovendien heeft het Rekenhof de rekening van een rekenplichtige van de FOD Financiën afgesloten met een tekort van 197.527,28 euro. Aangezien de
rekenplichtige zijn functie neerlegde op 31 maart 2008, is elke vordering tegen hem verjaard
sinds 31 maart 2013.

1

Context

Het Rekenhof controleert de rekeningen van de rekenplichtigen in twee verschillende 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 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 waarbij in de 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 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 daarnaast door rekenplichtigen uitgevoerd door middel van voorschotten die hun ter beschikking worden gesteld. Het beheer van het materieel van de Staat dat niet in dienst is genomen, tot slot, is toevertrouwd aan rekenplichtigen over waren.
2.2
Vertraging in de overlegging van de rekeningen
De rekeningen moeten vóór 1 maart van het jaar na dat waarvoor ze worden opgemaakt aan
het Rekenhof worden voorgelegd370. In vele gevallen wordt de termijn voor de overlegging
van de rekeningen echter niet nageleefd.
Om de omvang van de achterstand te illustreren, bieden de volgende tabellen 1 en 2 een
overzicht van het totaal aantal beheren en rekeningen van 2013 en vroeger, die op 30 september 2014 nog niet aan het Rekenhof waren overgelegd. In totaal ontbreken nog 756 rekeningen (over gelden, waren en voorschotten), waaronder 615 rekeningen van voor 2013.

370 Artikel 42 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de
federale Staat.
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6
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Totaal aantal beheren

114

3
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1
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Aantal beheren met vertraging

Tabel 1 – A
 antal achterstallige beheren per FOD en POD en per categorie rekeningen, excl. fiscale ontvangsten (toestand op 30 september 2014)
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Tabel 2 – A
 antal achterstallige beheren van de fiscale administraties per administratie (toestand op
30 september 2014)
Administratie

Aantal
beheren

Btw, Registratie en Domeinen
Douane en Accijnzen
Directe belastingen
Directe belastingen – vastgestelde rechten
Directie van Brussel
Totaal

Ontbrekende rekeningen
2013

2012

2011

2010

2009

213

213

213

34

1

21

21

21

21

234

234

55

312
1

547

1

1

1

Bron: Rekenhof
2.3

Bijzondere gevallen van vertraging

2.3.1
FOD Justitie
Bijna de helft van de beheersrekeningen over gelden van de penitentiaire inrichtingen worden met een achterstand van twee jaar voorgelegd. Dat geldt ook voor de voorlegging van
meerdere voorschotrekeningen.
De grootste achterstand werd in Marneffe geregistreerd (Penitentiair Schoolcentrum en
Instituut voor Voortgezette Opleiding van de Kaders van de Strafinrichtingen), waar de
rekeningen over gelden een vertraging van vijf jaar en de rekeningen over waren een vertraging van drie jaar hebben opgelopen.
2.3.2

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
De meeste rekeningen van de diplomatieke en consulaire posten werden aan het Rekenhof
voorgelegd. Op 30 september 2014 ontbraken nog zestien rekeningen 2013. Dat is een verbetering in vergelijking met 2012 (een vijftigtal ontbrekende rekeningen in het 170e Boek) en
2011 (22 ontbrekende rekeningen in het 169e Boek).
De houder van meerdere beheersrekeningen over gelden is al twee jaar afwezig wegens
ziekte en het bestuur heeft hem niet vervangen. Daarom ontbreken de rekeningen van het
Buitengrenzenfonds en het Schengenhuis (2012 en 2013).
De beheersrekeningen over gelden “Consulaire zaken en werkzaamheden van de Kanselarij” en “Wetgeving en consulaire zaken” hebben een vertraging van respectievelijk vier en
vijf jaar.
2.3.3
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Ondanks verzoeken en herinneringsbrieven zijn de voorschotrekeningen 2009 en 2010 van
het Commissariaat voor de Organisatie van Internationale Tentoonstellingen niet voorgelegd. De rekeningen 2011, 2012 en 2013 werden door de minister van Economie overgelegd,
maar zijn niet door de rekenplichtige en de commissaris-generaal getekend.
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2.3.4
FOD Financiën
Wat de niet-fiscale rekeningen betreft, heeft de Koninklijke Munt van België de belangrijkste achterstand. De laatst voorgelegde rekening is die van 2008.
De laatst voorgelegde geldenrekening van de administratieve dienst met boekhoudkundige
autonomie Fedorest heeft betrekking op 2009.
Inzake de fiscale administraties stelt het Rekenhof een bijzonder probleem van achterstalligheid vast bij de geldenrekeningen van de directe belastingen, voornamelijk die van
2011 en 2012. Voor die periode ontbreken zowel de verzamelstaten als de jaarrekeningen
van alle gewestelijke directies. Voor 2010 en 2013 zijn alleen de verzamelstaten nog niet
verzonden.
Bovendien ontbreken nog steeds een groot aantal attesten van grondige verificatie, zowel
voor de directe belastingen als voor de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen.

3

Rechtsprekende fase

In 2013 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
beslissingen hadden betrekking op vier rekeningen van de FOD Financiën, voor een totaal
tekort van 11.258 euro.
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 steunden op een onderzoek van de aansprakelijkheid van de betrokken rekenplichtigen.
Op 5 maart 2013 sloot het Rekenhof de beheersrekening van een rekenplichtige van de FOD
Financiën af met een tekort van 197.527,28 euro. Die rekening was door de administratie
van ambtswege opgesteld en aan het Rekenhof bezorgd op 22 februari 2013. Aangezien de
rekenplichtige zijn functie neerlegde op 31 maart 2008, is elke vordering tegen hem verjaard
sinds 31 maart 2013. De minister van Financiën heeft niet geantwoord op de brief die bij de
rekeningafsluiting van het Rekenhof was gevoegd.

DEEL

Andere categorieën van
diensten
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VERTRAGING OVERZENDING REKENINGEN
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Vertraging bij de overzending
van de rekeningen van de
staatsdiensten met afzonderlijk
beheer en van de instellingen
van openbaar nut
Verschillende staatsdiensten met afzonderlijk beheer leggen hun rekeningen met vertraging
voor aan het Rekenhof. Op 30 september 2014 beschikte het Rekenhof over 23 van de 30 verwachte rekeningen 2013 van die diensten.
De termijnen voor het toezenden van de rekeningen van de openbare instellingen worden onvoldoende in acht genomen. Op 30 september 2014 beschikte het Rekenhof over 40 van de
61 verwachte rekeningen voor het jaar 2013. Voor de jaren 2012 en 2011 hebben respectievelijk
dertien en twee instellingen hun rekeningen nog niet toegezonden.

1

Rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer

1.1
Context
Staatsdiensten met afzonderlijk beheer zijn diensten waarvan het beheer door een bijzondere wet is gescheiden van het beheer van de diensten van algemeen bestuur 371. 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. De Koninklijke Munt van België is de enige staatsdienst met het statuut van staatsbedrijf 372.
1.2

Naleving van de wettelijke overzendingstermijnen

1.2.1
Wettelijk en reglementair kader
In de specifieke regelgeving van de diverse staatsdiensten met afzonderlijk beheer 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 wel bepalingen terug te vinden die een tijdige voorlegging van de rekeningen moeten waarborgen om
ze te kunnen opnemen in de algemene rekening van de Staat. Die moet voor 30 juni van het
daaropvolgende jaar aan het Rekenhof worden bezorgd373.

371 Artikel 140 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit.
372 Artikel 108 van de gecoördineerde wetten.
373 Artikel 72 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
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Eind 2013 waren 29 staatsdiensten met afzonderlijk beheer en één staatsbedrijf operationeel374 375.
1.2.2

Analyse van de overzendingstermijnen

Tabel 1 – Ontvangen officiële rekeningen 2011, 2012 et 2013, stand van zaken op 30 september 2014
Instelling

Afkorting

2011

2012

2013

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

AR-RP

X

X

X

Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie

BIRA

X

X

X

Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk

BELNET

X

X

X

Centrale Dienst voor Duitse vertaling

CDDV

X

X

X

Centrum voor Internationale Conferenties Egmont IIEgmontpaleis

EGMONT

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

X

Internationaal Perscentrum

IPC

X

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

X

X

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

KMMA

X

X

X

Koninklijke Bibliotheek van België

KBB

X

X

X

Koninklijke Munt van België

KMB

X

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

X

Nationale Veiligheidsoverheid

NVO

n.v.t.

n.v.t.

X

Poolsecretariaat

PS

X

X

X

374 Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA ) werd opgericht bij ministe
rieel besluit. Het is geen staatsdienst met afzonderlijk beheer in de zin van artikel 140 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit. Het centrum werkt als een autonome dienst en is hier vermeld wegens die specifieke
situatie en ook omdat zijn begroting is opgenomen in tabel 4 (begrotingen van de staatsdiensten met afzonderlijk
beheer) van de tabellen die bij de algemene uitgavenbegroting van de federale Staat zijn gevoegd.
375 De Nationale Dienst voor Congressen heeft sinds augustus 2006 geen opdrachten meer, maar werd nog niet formeel afgeschaft. De laatste rekening die aan het Rekenhof werd overgezonden, betrof 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, werd operationeel gemaakt door het koninklijk besluit
van 4 september 2013, en opereert onder de naam Nationale Veiligheidsoverheid.
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Regie van de Gevangenisarbeid

RGA

X

X

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

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

CONS ZAKEN

X

X

Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en
Hedendaagse Maatschappij

SOMA

X

X

X

nvt: niet van toepassing
(*): onvolledige rekeningen

Bron: Rekenhof
In volume II van dit Boek is een samenvatting opgenomen van de uitvoeringsrekeningen
van de begroting van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer die door het Rekenhof sinds
de publicatie van zijn 169e Boek376 werden gecontroleerd (cf. tabel C.1).

2

Instellingen van openbaar nut

2.1
Context
De 22 operationele instellingen van de categorieën A, B, C en D die in 2013 onderworpen
waren aan de wet van 16 maart 1954377, alsook tien instellingen sui generis, moeten op basis
van een bijzondere wetsbepaling hun rekeningen jaarlijks aan het Rekenhof voorleggen.
Negenentwintig andere federale overheidsinstellingen moeten hun jaarrekeningen eveneens aan het Rekenhof voorleggen378, en dat sinds 2012379.
Net zoals in zijn voorgaande Boeken onderzoekt het Rekenhof de naleving van de termijnen
voor het overzenden van de rekeningen op basis van de toestand op 3o september 2014. De
toestand van de rekeningen van de instellingen van de sociale zekerheid wordt besproken
in het Boek 2014 over de Sociale Zekerheid380.
2.2

Naleving van de wettelijke overzendingstermijnen

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:

376 Rekenhof, 169 e Boek, volume II, tabel A.4.
377 Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.
378 Met toepassing van artikel 5, § 3, van de wet op de inrichting van het Rekenhof. Zie in dat verband het artikel “Wijziging van de wet op de inrichting van het Rekenhof: gevolgen voor de controle van de openbare instellingen” hierna.
379 Op 20 juni 2012 heeft het Rekenhof hierover brieven verstuurd naar twintig instellingen. Daarna heeft het een
tweede lijst opgesteld met negen instellingen die met die bepalingen worden beoogd en heeft het die op 12 februari 2014 op de hoogte gebracht.
380 Rekenhof, Boek 2014 over de Sociale Zekerheid – Globale Beheren en  openbare instellingen van de sociale zekerheid, Brussel, september 2014. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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•
•

•

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

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

•
•

voor de instellingen van openbaar nut die behoren tot de categorieën A, B, C en D van
de wet van 16 maart 1954 moeten de rekeningen uiterlijk op 31 mei van het jaar volgend
op het jaar van beheer door de minister van Financiën worden bezorgd;
bij de federale instellingen sui generis gelden enkel precieze overzendingstermijnen
voor het BIPT en het NGFB (31 mei x+1), en voor de NKOP en de NKR (31 maart x+1);
voor de federale openbare instellingen die rekeningen voorleggen met toepassing van
artikel 5, § 3 van de wet op de inrichting van het Rekenhof is evenmin een overleggingstermijn bepaald.

Indien de wet geen overzendingstermijn preciseert, vraagt het Rekenhof de rekeningen
over te zenden tegen 30 juni x+1, naar analogie met de termijn voor het overzenden van de
algemene rekening 381.
2.2.2
Analyse van de overzendingstermijnen
Het Rekenhof moest de rekeningen 2013 van 61 entiteiten toegestuurd krijgen.
Op 30 september 2014 hadden 21 entiteiten hun rekeningen 2013 nog niet overgezonden382;
amper twintig van de 61 rekeningen werden tijdig verstuurd. De datum die in aanmerking
wordt genomen, is die waarop het Rekenhof de rekeningen ontvangt. Voor de boekjaren
2012 en 2011 ontbreken nog de rekeningen van respectievelijk dertien en twee entiteiten.

381 Artikel 72 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
382 In sommige gevallen ontving het Rekenhof officieuze rekeningen. In het verdere onderzoek worden echter enkel de
rekeningen in aanmerking genomen die via de rechtmatige weg officieel werden toegestuurd.
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Tabel 2 – Ontvangen officiële rekeningen 2011, 2012 et 2013, stand van zaken op 30 september 2014
Instelling

Afkorting

2011 2012

2013
tijdig

te laat
<1 maand >1 maand

Categorie A
Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten

FAGG

X

X

X

Federaal Agentschap voor de
Opvang van Asielzoekers

FEDASIL

X

X

X

Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen

FAVV

X

X

X

Federaal Planbureau

FPB

X

X

X

Pensioendienst voor de
Overheidssector

PDOS

X

Regie der Gebouwen

RDG

X

X

Belgisch Interventie- en
Restitutiebureau (BIRB)

BIRB

X

X

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

CDSCA

X

X

Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg

KCE

X

X

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

Bureau voor Normalisatie

NBN

X

X

X

Controledienst voor de
Ziekenfondsen en de Landsbonden
van Ziekenfondsen

CDZ

X

X

Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle

FANC

X

X

Nationale Delcrederedienst

NDD

X

X

Participatiefonds

PF

X

X

X

Categorie B
X
X

X

X

Categorie C
X

X
X
X
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Instelling

Afkorting

2011 2012

2013
tijdig

te laat
<1 maand >1 maand

Categorie D
BK1
Bijzondere Verrekenkas voor
Gezinsvergoedingen ten bate van de
Arbeiders gebezigd door de Ladingsen Lossingsondernemingen en
door de Stuwadoors in de Havens,
Losplaatsen, Stapelplaatsen en
Stations
Bijzondere Verrekenkas voor
Gezinsvergoedingen ten bate van de
Arbeiders van de Ondernemingen
voor Binnenscheepvaart

X

X

BK4

Federale Instellingen sui generis
Belgisch Instituut voor Postdiensten
en Telecommunicatie (1)

BIPT

Instituut voor Gerechtelijke
Opleiding

IGO

X

X

Instituut voor de Nationale
Rekeningen

INR

X

X

X

Nationale Arbeidsraad

NAR

X

X

X

Nationaal Gedenkteken van het Fort
van Breendonk

NGFB

X

X

X

Nationale Kas voor Rampenschade

NKR

X

X

X

Nationale Kas voor
Oorlogspensioenen

NKO

X

X

X

Ombudsdienst voor energie

OVE

X

X

Rentenfonds

RF

X

X

Vermogen van de Koninklijke
Militaire School

VERMOGEN KMS

X

X

BMI

n.v.t.

X

Andere federale openbare
instellingen
Belgische Maatschappij voor
Internationale Investeringen (2)
Belgoprocess (2)

n.v.t.

Beschermingsfonds voor deposito's
en financiële instrumenten (2)

FIF

n.v.t.

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

CRB

n.v.t.

Centrum voor Gelijkheid van Kansen
en voor Racismebestrijding

CGKR

n.v.t.

X

Centrum voor Onderzoek in
Diergeneeskunde en Agrochemie

CODA

n.v.t.

X

Commissie voor de Regulering van
de Elektriciteit en het Gas

CREG

n.v.t.

X

Credibe (2)
Egov

X

X

X

X

n.v.t.
Egov

n.v.t.

X

X
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Instelling

Afkorting

2011 2012

2013
tijdig

te laat
<1 maand >1 maand

Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij

FPIM

n.v.t.

X

X

Fedesco

FEDESCO

n.v.t.

X

X

FIF – FSI

FIF-FSI

n.v.t.

Fonds ter Reductie van de Globale
Energiekost

FRGE

n.v.t.

Fonds voor Dringende
Geneeskundige Hulpverlening

FGGH

n.v.t.

X

X

Hoge Raad voor de Zelfstandigen
en de Kleine en Middelgrote
Ondernemingen

HRZKMO

n.v.t.

X

X

Instituut voor Radio-Elementen (2)

IRE

n.v.t.

X

Koninklijk Belgisch Filmarchief

KBF

n.v.t.

X

Koninklijk Gesticht van Mesen

KGM

n.v.t.

X

Koninklijke Academie voor
Overzeese Wetenschappen

KAOW

n.v.t.

X

X

Koninklijke Schenking

KS

n.v.t.

X

X

Nationale Plantentuin van België Eigen Vermogen

NPB-EV

n.v.t.

X

Nationale instelling voor Radioactief
Afval en Verrijkte Splijtstoffen (2)

NIRAS

n.v.t.

X

X
X
X

X
X

Smals (2)

n.v.t.

Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, VERWARLamppetroleum en Propaan in bulk
MINGSFONDS

n.v.t.

Sociale individuele Gegevens (2)

SIGeDIS

n.v.t.

Sopima

SOPIMA

n.v.t.

n.v.t. X

SF

n.v.t.

X

Studiecentrum voor Kernenergie

SCK

n.v.t.

X

Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid – eigen vermogen

WIV-ISP

n.v.t.

X

(3)

Startersfonds

(2)

X

nvt: niet van toepassing want geen (jaarlijkse) verplichting om rekeningen voor te leggen aan het Rekenhof
(1) Van het BIPT ontbreken alle rekeningen van 2005 tot 2013.
(2) Deze instelling staat in de lijst van de tien instellingen waaraan op 12 februari 2014 werd meegedeeld dat artikel 5,
§ 3, van de wet op de inrichting van het Rekenhof op hen van toepassing is vanaf de rekeningen 2012.
(3) Sopima sluit zijn rekeningen af op 30 juni. Het eerste boekjaar dat het Rekenhof controleerde, beslaat de periode
van 1 juli 2012 tot 30 juni 2013.

Bron: Rekenhof
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2.3
Conclusies en aanbevelingen
Het Rekenhof stelt vast dat er weinig echte verbetering is in de naleving van de termijnen
voor het overzenden van de jaarrekeningen van de federale openbare instellingen. Heel wat
rekeningen van instellingen die op grond van artikel 5, § 3, verplicht zijn hun rekeningen
over te zenden, ontbreken nog. Dat geldt in het bijzonder voor de negen instellingen waaraan het Rekenhof op 12 februari 2014 meedeelde dat die bepalingen op hen van toepassing
zijn voor de rekeningen vanaf het boekjaar 2012.
Het Rekenhof stelde in het verleden dat de vertragingen verband hielden met de administratieve procedures voor de opmaak en de overzending van rekeningen, waarbij vaak
diverse actoren moeten optreden (toezichthoudende minister, de minister van Financiën).
In sommige gevallen houdt de vertraging ook verband met de termijn voor de certificering
door de bedrijfsrevisor. Net als voorgaande jaren stelt het Rekenhof vast dat zijn algemene
pleidooi voor een snellere administratieve procedure tussen de opmaak en de overzending
van de rekeningen naar het Rekenhof, onvoldoende weerklank heeft gekregen.
Het Rekenhof vestigt de aandacht op de noodzaak extra inspanningen te leveren om de
termijnen voor het overzenden van de jaarrekeningen in acht te nemen en zich zo voor te
bereiden op de nog striktere termijnen die de boekhoudwet van 22 mei 2003 oplegt. Die wet
zal vanaf 1 januari 2016 toegepast worden op alle diensten met boekhoudkundige autonomie, op de overheidsinstellingen en op de staatsbedrijven383.

383 Op grond van artikel 93, § 1, en 2, van de boekhoudwet van 22 mei 2003 moet de minister van Begroting de goedgekeurde rekeningen van de administratieve openbare diensten vóór 31 maart van het jaar x+1 ter controle voorleggen aan het Rekenhof.
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Wijziging van de inrichtingswet
van het Rekenhof: gevolgen
voor de controle op de openbare
instellingen
Het Rekenhof heeft onderzocht welke entiteiten met toepassing van zijn inrichtingswet onder
zijn controlebevoegdheid vallen. Een dertigtal instellingen werd ervan in kennis gesteld dat ze
vanaf 1 januari 2012 jaarlijks hun rekeningen ter controle moeten voorleggen. Naar aanleiding
van de periodieke actualisering van de lijst van de entiteiten die volgens de Nationale Bank van
België behoren tot de federale publieke sector, zal het Rekenhof nagaan of nog andere instellingen tot zijn controledomein behoren.
In zijn 169e Boek bracht het Rekenhof verslag uit over een eerste onderzoek naar zijn controlebevoegdheid ten aanzien van de federale openbare instellingen op grond van de nieuwe
bepalingen van zijn inrichtingswet die op 1 januari 2012 in werking zijn getreden384.
Vóór 1 januari 2012 was het Rekenhof in principe enkel bevoegd om de rekeningen te controleren van de federale openbare instellingen die de wetgever nominatim onder zijn bevoegdheid had geplaatst.
Vanaf 1 januari 2012 moeten alle openbare instellingen die opgericht door of ressorteren
onder de federale Staat hun rekeningen aan het Rekenhof toesturen. Tenzij een bijzondere
wettelijke bepaling ervan afwijkt, oefent het Rekenhof ten aanzien van die openbare instellingen de bevoegdheden en controle uit die in artikel 5, § 1, van zijn inrichtingswet worden
omschreven. Die behelzen zowel een financiële controle, een wettigheids- en regelmatigheidscontrole als een controle op de goede besteding van de overheidsgelden.
De afgelopen jaren is het Rekenhof nagegaan welke federale openbare instellingen onder
zijn controlebevoegdheid vallen, rekening houdende met zijn rol in het kader van de rapporteringsverplichtingen over de overheidsfinanciën die België heeft ten aanzien van de
Europese autoriteiten. Het onderzocht zijn controlebevoegdheid ten aanzien van die entiteiten die op grond van de Europese regels als behorend tot de publieke sector (en met
name de federale overheid) worden beschouwd. Het baseerde zich daarvoor op de lijsten
die de Nationale Bank van België (NBB) op gezette tijdstippen publiceert op basis van de
ESR385-classificatieregels.
Het Rekenhof beschouwde hierbij de entiteiten die de wetgever uitdrukkelijk onder zijn
controlebevoegdheid heeft geplaatst, zonder verder onderzoek als federale openbare instel-

384 Artikel 5, § 3, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, zoals ingevoegd bij de wet van
22 mei 2003 houdende wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
385 Europees Stelsel van Rekeningen.
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lingen zoals bedoeld in zijn inrichtingswet. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de instellingen bedoeld in de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat dat een tweede lid
toevoegt aan artikel 2 van die comptabiliteitswet. Hierdoor vallen de diensten met rechtspersoonlijkheid die niet op basis van het eerste lid, 3°, worden uitgesloten en die de NBB,
in overleg met het Instituut voor de Nationale Rekeningen, classificeert onder de centrale
overheid (met name code S.1311) onder het toepassingsgebied van de comptabiliteitswet 386.
De bedoelde diensten moeten met andere woorden worden beschouwd als instellingen, ten
aanzien van wie de controlebevoegdheid van het Rekenhof uitdrukkelijk wordt gevestigd
door de artikelen 93 en 94 van deze wet.
Voor andere entiteiten probeerde het aan de hand van criteria te bepalen of ze op grond van
zijn inrichtingswet als openbare instelling onder zijn controlebevoegdheid vallen. Het betrof hier met name federale publieke entiteiten die in de lijst van de NBB zijn geclassificeerd
in de sectoren 11 (niet-financiële vennootschappen) en 12 (financiële instellingen). Zo moet
de instelling een van de federale Staat afgescheiden rechtspersoonlijkheid hebben, moet
ze werken met federale overheidsgelden en moet er toezicht van de federale overheid zijn
op het beheer van die overheidsgelden. De instellingen met een privaatrechtelijke vorm of
met het statuut van een handelsvennootschap (zoals een naamloze vennootschap) moeten
daarenboven uitdrukkelijk door de overheid zijn belast met een taak van openbare dienstverlening in ruil waarvoor de vennootschap onder toezicht van de overheid overheidsgelden kan ontvangen of aanwenden.
Op basis van het voorgaande heeft het Rekenhof de federale openbare instellingen die onder zijn controlebevoegdheid vallen, opgelijst. Het heeft bovendien, als gevolg van zijn onderzoek, een dertigtal openbare instellingen die vanaf 1 januari 2012 voor het eerst onder
zijn controlebevoegdheid vielen, hiervan op de hoogte gebracht en hen gevraagd het Rekenhof de mogelijkheid te bieden een controle ter plaatse uit te oefenen op de boekhouding en
op het beheer van de instelling 387.
Het Rekenhof zal jaarlijks n.a.v. de periodieke actualisering van de lijst van de institutionele
eenheden door de NBB388, en in het licht van eventuele significante wijzigingen van het (Europees of Belgisch) juridisch kader, onderzoeken of nog andere instellingen op grond van
zijn inrichtingswet onder zijn controlebevoegdheid vallen.

386 Met toepassing van artikel 4 van de wet van 8 mei 2014 werd de datum van inwerkingtreding van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 voor deze diensten verschoven naar 1 januari 2016.
387 Het heeft die instellingen er bovendien op gewezen dat zij de nodige maatregelen moeten nemen om hun rekeningen jaarlijks, zodra ze beschikbaar zijn, onverwijld en uiterlijk tegen 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarop
ze betrekking hebben, aan het Rekenhof te kunnen voorleggen. Ze kunnen enkel van de datum van 30 juni afwijken
indien andere wettelijk of reglementair opgelegde termijnen de naleving ervan onmogelijk maken. Deze verplichting geldt voor het eerst voor de rekeningen die betrekking hebben op het jaar 2012.
388 De meest recente lijst dateert van 30 september 2014.

Sopima nv: Financiële en fiscale aspecten, maatschappelijk doel en overheidsopdrachten / 265

Sopima nv: Financiële en fiscale
aspecten, maatschappelijk doel
en overheidsopdrachten
Bij de rekeningencontrole is vastgesteld dat de nv Sopima, die een deel van het vastgoed van
de federale overheid beheert, over te veel financiële middelen beschikt in verhouding tot haar
maatschappelijk doel, doordat ze het grootste deel van dat vastgoed heeft verkocht. De vennootschap heeft haar vordering op de FOD Financiën ten gevolge van een gerechtelijke uitspraak in een fiscale betwisting 2.053.705,98 euro te laag geboekt. Sopima past overigens de
overheidsopdrachtenwetgeving niet toe.

1

Inleiding

1.1
Wettelijk en reglementair kader
De naamloze vennootschap Sopima werd opgericht op 9 januari 1997 met als aandeelhouders de Belgische Staat (74,79 %), de Federale Participatiemaatschappij (25,09 %) en de
Regie der Gebouwen (0,12 %). Sopima beheert een deel van het vastgoed van de federale
overheid, zoals omschreven in haar maatschappelijk doel in de notariële oprichtingsakte:
"Sopima heeft als maatschappelijk doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, in om het even welke vorm:
1. 	alle activiteiten betreffende de verkoop, de overdracht, de promotie, de ontwikkeling
en de investering inzake onroerende goederen, meer bepaald:
a. 	de aanwerving met het oog op wederverkoop of aanpassing van alle gebouw		
de en ongebouwde goederen, of onroerende zakelijke rechten;
b. de aanwerving met het oog op verkaveling van ongebouwde goederen;
c. 	de aanwerving met het oog op verhuur van gebouwde en ongebouwde goederen;
d. 	het huren met het oog op onderverhuur van gebouwde of ongebouwde goederen;
e. de investering in alle onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
f. 	de vervreemding of inrichting van alle onroerende zakelijke rechten op zijn patrimonium.
2.

het beheer van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten."

Overeenkomstig artikel 5, § 3, van de wet van 29 oktober 1846389 controleert het Rekenhof
met ingang van 1 januari 2012 de rekeningen van de openbare instellingen die door de Staat
worden opgericht of die eronder ressorteren. Deze instellingen moeten jaarlijks hun rekeningen aan het Rekenhof toezenden.

389 Wet van 29 oktober 1846 tot de inrichting van het Rekenhof, ingevoegd bij wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
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De Nationale Bank van België heeft, in overleg met het Instituut voor de Nationale Rekeningen, Sopima geklasseerd onder de centrale overheid (subsector S1311). Daardoor is het
een openbare instelling in de zin van voormeld artikel 5, § 3, en moet het bijgevolg jaarlijks
rekeningen aan het Rekenhof overzenden, voor de eerste maal over het boekjaar 1 juli 2012 –
30 juni 2013. Het Rekenhof heeft zijn controle uitgevoerd op de rekeningen die de algemene
vergadering van Sopima heeft goedgekeurd maar die het Rekenhof nog niet officieel heeft
ontvangen.
Voor haar boekhouding en de opmaak van de rekeningen moet Sopima als naamloze vennootschap zich houden aan de bepalingen over het voeren van de boekhouding van de
ondernemingen390 en het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen. Als instelling van subsector S1311 is Sopima echter ook een
administratieve openbare instelling in de zin van artikel 2, eerste lid, 2°, van de federale
comptabiliteitswet391. Ze moet bijgevolg vanaf 1 januari 2016 de federale comptabiliteitswet
naleven. Op grond van artikel 126, § 2, van de comptabiliteitswet hebben de organieke wet
of het statuut van de administratieve openbare instellingen die zijn onderworpen aan de
comptabiliteitswet niet langer uitwerking in de mate dat zij tegenstrijdig of niet-conform
zijn met de comptabiliteitswet. Sopima moet dus in principe overschakelen naar een geïntegreerd boekhoudsysteem dat beantwoordt aan de regels van de comptabiliteitswet voor
het voeren van een algemene boekhouding en een begrotingsboekhouding op basis van
vastleggingen en vereffeningen, in het bijzonder wat betreft het boekhoudplan en de erin
voorgeschreven waarderings- en aanrekeningsregels vastgesteld in het koninklijk besluit
van 10 november 2009392.
1.2
Voorwerp van het onderzoek
Het Rekenhof heeft de rekeningen van Sopima over het boekjaar 1 juli 2012 tot en met
30 juni 2013 gecontroleerd.
1.3
Tegensprekelijke procedure
De bevindingen en aanbevelingen zijn op 25 mei 2014 in het kader van de informele tegensprekelijke procedure besproken met de afgevaardigd bestuurder van Sopima. Die ging
akkoord met de vaststellingen.

390 Cf. de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen en, vanaf 7 mei 2014, de wet
van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen
aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van
economisch recht.
391 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
392 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. Als Sopima voldoet
aan de criteria in artikel 138, § 2, van de wet van 22 mei 2003, kan de vennootschap met toepassing van artikel 138,
§ 1, van de wet, en met het akkoord van de minister van Begroting en van de voor haar bevoegde minister, ervoor
opteren een dubbele boekhouding te voeren overeenkomstig het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel. In dat geval moet het verband tussen de rekeningen in dit boekhoudplan en het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009 opgenomen zijn
in een overeenstemmingstabel.
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Op 23 juli 2014 heeft het Rekenhof zijn controleverslag verstuurd naar de minister van Financiën. De minister werd gelijktijdig in kennis gesteld van het verslag dat werd verstuurd
naar de voorzitter van de raad van bestuur van Sopima. Bij de afsluiting van dit Boek had
verstuurd naar de voorzitter van de raad van bestuur van Sopima. Bij de afsluiting van dit
de
minister
niet gereageerd.
Boek
had denog
minister
nog niet gereageerd.
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Onderzoeksresultaten
Onderzoeksresultaten
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reële opdrachten van Sopima.

2.2
2.2 Financieel
Financieel beheer
beheer
De volgende tabellen geven het overzicht van de balans en van de resultaten van het boekDe volgende tabellen geven het overzicht van de balans en van de resultaten van het
jaar op 30 juni 2013 in vergelijking met 30 juni 2012:
boekjaar op 30 juni 2013 in vergelijking met 30 juni 2012:
Tabel
– Balans
302012
junien
2012
en2013
30 juni 2013
Tabel 1:1balans
per 30op
juni
30 juni

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof
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Twee panden werden verkocht in 2002, twee in 2003, twee in 2004 en één in 2005. In 2006 werden zes panden
ingebracht in Fedimmo nv in ruil voor aandelen. In 2008 en 2014 werden gronden verkocht.
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houdend met de evolutie in de portefeuille van de activa van Sopima en haar personeel, FPIM bij de overheidsinstanties
ingebracht in Fedimmo nv in ruil voor aandelen. In 2008 en 2014 werden gronden verkocht.
zou aandringen dat de aandelen van Sopima volledig aan FPIM zouden worden overgedragen om mee de basis te
394
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jaarverslag
van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) blijkt overigens dat, rekunnen
vormen
van een2013
vastgoeddivisie.
kening houdend met de evolutie in de portefeuille van de activa van Sopima en haar personeel, FPIM bij de overheidsinstanties zou aandringen dat de aandelen van Sopima volledig aan FPIM zouden worden overgedragen om
mee de basis te kunnen vormen van een vastgoeddivisie.
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Tabel
– Resultatenrekening
op 30
juni
30 juni 2013
Tabel 2:2resultatenrekening
per 30 juni
2012
en 2012
30 junien
2013

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof
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Deze middelen worden aangehouden onder de vorm van rolloverkredieten (266.991.095,42 euro), enkele
zichtrekeningen (1.854.749,87 euro) en een kasrekening (322,91 euro).
396
Befimmo is een beursgenoteerd Belgisch vastgoedbedrijf dat door deze verkoop 100 % eigenaar is geworden van nv
Fedimmo dat kantoorgebouwen beheerd die aan de Belgische Staat worden verhuurd.
397
Op 30 juni 2013 bedroegen de financiële opbrengsten 1.519.101,02 euro tegenover de totale opbrengsten 3.164.546,36
euro.
De meerwaarde
op deaangehouden
verkoop van aandelen
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het uitzonderlijke
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buiten
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395
Deze
middelen worden
onder de wordt
vorm van
roll-overkredieten
(266.991.095,42
enkele
zichtregelaten .
keningen (1.854.749,87 euro) en een kasrekening (322,91 euro).
396 Befimmo is een beursgenoteerd Belgisch vastgoedbedrijf dat door deze verkoop 100 % eigenaar is geworden van
nv Fedimmo dat kantoorgebouwen beheert die aan de Belgische Staat worden verhuurd.
397 Op 30 juni 2013 bedroegen de financiële opbrengsten 1.519.101,02 euro tegenover de totale opbrengsten
3.164.546,36 euro. De meerwaarde op de verkoop van aandelen wordt wegens het uitzonderlijke karakter ervan
buiten beschouwing gelaten .
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2.3
Fiscaliteit
Sopima kan het betalen van vennootschapsbelasting in principe vermijden via de notionele
intrestaftrek. Vanaf het aanslagjaar 2013 mag de ongebruikte notionele intrestaftrek van
één aanslagjaar echter niet langer worden overgedragen naar volgende aanslagjaren. Daardoor is de vastgestelde overkapitalisatie ook niet vanuit fiscaal standpunt verdedigbaar 398.
2.4
Geschil met de FOD Financiën
Sopima heeft een rechtszaak lopen tegen de FOD Financiën. De instelling maakte in eerste
instantie gebruik van het stelsel van gespreide taxatie op meerwaarden maar zag hiervan
achteraf af. Hierop heeft de belastingadministratie alsnog de betaling van de nalatigheidsintresten gevorderd. Sopima startte vervolgens een gerechtelijke procedure om de door
haar betaalde nalatigheidsintresten te recupereren. Op 18 september 2013 heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brussel geoordeeld dat Sopima recht heeft op een terugbetaling
van 5.269.992,36 euro, te vermeerderen met moratoriumintrest 399 vanaf 1 november 2007,
en een terugbetaling van 1.412.973,27 euro, te vermeerderen met moratoriumintrest vanaf
1 mei 2007, samen met de terugbetaling van de gerechtskosten van 16.500,00 euro.
De vordering op de FOD Financiën werd zowel op 30 juni 2012 als op 30 juni 2013 gewaardeerd tegen 6.968.297,62 euro. Dat bedrag houdt echter geen rekening met de toegewezen
moratoriumintresten, zodat het resultaat op 30 juni 2013 met 2.053.705,98 euro400 is onderschat 401. Sopima motiveert haar werkwijze omdat de tegenpartij volgens haar de intresten
nog kan betwisten, zonder de grond van de zaak te betwisten.
2.5
Overheidsopdrachten
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat Sopima tijdens het gecontroleerde boekjaar geen overheidsopdrachten heeft uitgeschreven. Nochtans had de instelling er belang bij voor bepaalde langlopende contracten opnieuw de concurrentie op de markt te laten spelen. Sopima
voldoet aan de criteria van aanbestedende overheid en moet dus de overheidsopdrachtenwetgeving toepassen402. Ook de directie van Sopima erkent dat die wetgeving van toepassing is, hoewel die momenteel in de praktijk niet wordt gevolgd.

398 Bij de aangifte over het boekjaar van 30 juni 2013 is er 9.472.579,17 euro recht op notionele intrestaftrek aangegeven. Hiervan kon er slechts 1.799.012,68 euro effectief gebruikt worden als fiscale aftrekpost (19 %), aangezien het
fiscaal resultaat niet hoger was. Het saldo is verloren gegaan. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat Sopima bij
de afsluiting van het boekjaar op 30 juni 2013 nog 35.066.886,08 euro aan “oude” overgedragen notionele intrest
aftrek had. Die zal na verloop van tijd eveneens vervallen.
399 Bij terugbetaling van nalatigheidsintrest wordt moratoriumintrest toegekend tegen de wettelijke rentevoet, berekend per kalenderjaar.
400 Voor fiscale geschillen bedraagt de moratoriumintrest 7 %. Moratoriumintresten vervallen vanaf vijf jaar. Hierdoor zou de vordering gelijk zijn aan 9.022.003,60 euro, meer bepaald 7.114.489,69 euro (5.269.992,36 x 1,35) en
1.907.513,91 euro (1.412.973,27 x 1,35). De berekening van dit bedrag werd niet afgestemd met de belastingadministratie.
401 De jaarrekening van 30 juni 2013 werd goedgekeurd door de algemene vergadering op 4 december 2013, terwijl het
vonnis dateert van 18 september 2013.
402 Sopima viel in het verleden al onder de overheidsopdrachtenwetgeving. Dat bleek uit de vergadering van de Commissie voor de Overheidsopdrachten van 25 oktober 2004. Anderzijds is de instelling momenteel niet opgenomen
in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 met betrekking tot de plaatsing van overheidsopdrachten in
de klassieke sectoren, die de indicatieve lijst bevat van instellingen die onderworpen zijn aan deze wetgeving .
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3

Aanbevelingen

Op basis van de resultaten van de controle beveelt het Rekenhof aan:
•

•

•

de financiële middelen van Sopima substantieel te verminderen door het uitkeren van
een groot dividend of het beslissen tot een kapitaalvermindering, zodat de aandeelhouders de vrijgekomen middelen voor andere, meer rendabele doeleinden kunnen gebruiken;
de vordering op de FOD Financiën in de boekhouding aan te passen aan het correcte
bedrag en het verschil als uitzonderlijke opbrengsten te boeken zodra daarover zekerheid bestaat;
de wetgeving op de overheidsopdrachten toe te passen.

III
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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
De Staat bezit na de verkoop van zijn participatie in BNP Paribas Fortis nog aandelen in Dexia
nv, Belfius, BNP Paribas, Vitrufin en Royal Park Investments. De voornaamste waarborg die de
Staat nog toekent, is die aan de Dexia Groep voor een maximaal bedrag van 43,7 miljard euro.
België neemt daarenboven deel aan het Europees Financieel Stabiliteitsfonds (EFSF) en het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) dat werd opgericht om staten in de eurozone te steunen
die moeilijkheden hebben. Spanje, Ierland en Portugal zijn officieel uit het hulpprogramma.
Op 31 mei 2014 bedroegen de verschillende tussenkomsten van de Staat in totaal 32,2 miljard
euro en de opbrengsten 21,9 miljard euro.

1

Inleiding

Dit verslag actualiseert de artikelen die het Rekenhof sinds 2009 wijdt aan de impact van
de steunmaatregelen die genomen werden in het kader van de financiële crisis en met de
bedoeling de financiële stabiliteit in de eurozone te waarborgen. Het vorige verslag werd
gepubliceerd in het 170e Boek van het Rekenhof403.
De financiële gegevens in dit verslag werden afgesloten op 31 mei 2014, tenzij anders aangegeven.
Dit verslag vermeldt, net als de voorgaande, alle financiële stromen (zowel de ontvangsten
als de uitgaven van de Staat) die het resultaat zijn van de steunmaatregelen aan de financiële sector en aan de eurozone. Het Rekenhof heeft ook gecontroleerd of die financiële stromen in overeenstemming zijn met de regelgeving en met de overeenkomsten die de Staat
heeft gesloten met de financiële instellingen.
In het kader van de tegensprekelijke procedure werd het ontwerpverslag op 18 juli 2014 verstuurd aan de eerste minister, de minister van Financiën, de minister van Begroting en de
voorzitter van de FOD Financiën. De eerste minister en de minister van Financiën hebben
hun commentaar aan het Rekenhof verstuurd, hun reacties werden verwerkt in dit artikel.

403 Rekenhof, 170 e Boek, Volume I, p. 196-208. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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2

Participaties van de Staat in het kapitaal van sommige financiële instellingen

2.1

Overzicht van de participaties van de Staat in sommige financiële instellingen

Tabel 1 – Overzicht van de participaties van de Staat in sommige financiële instellingen
Door de Staat geïnvesteerde bedragen
(in miljoen euro)

Participatie van de
Staat in het kapitaal

Aantal aandelen in
handen van de FPIM voor
rekening van de Staat

Dexia nv

3.915,0

50,02 %

15.453.804.202

Belfius

4.000,0

100 %

359.412.616

9,97 %

124.129.681(2)

BNP Paribas

7.166,4

(1)

BNP Paribas Fortis De participatie van de Staat werd in 2013 verkocht
Vitrufin (ex-Ethias
Finance)(3)
Royal Park
Investments
Totaal

500,0

25 %

21,8

43,53 %

500.001

15.603,2

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) De FPIM bezit eveneens 3.617.753 BNP-Paribasaandelen voor eigen rekening.
(3) Vitrufin is een holding die 100 % van het kapitaal van de verzekeringsmaatschappij Ethias omvat.

Bron: FOD Financiën
2.1.1
Royal Park Investments (RPI)
Op 26 april 2013 beslisten de aandeelhouders van RPI, zijnde de Belgische Staat, Ageas en
BNP Paribas, de portefeuille van de bank als een geheel te verkopen aan Lone Star Funds
(in partnerschap met Crédit Suisse). De portefeuille bestond uit gestructureerde producten
die werden overgeheveld van Fortis na de herstructurering van de groep. De verkoopprijs
bedroeg bijna 6,8 miljard euro.
De RPI schat de meerwaarde van die verkoop, namelijk het verschil tussen de nettowaarde
van de portefeuille op het moment van de verkoop en het kapitaal dat de aandeelhouders
investeerden bij de oprichting van RPI, op 790 miljoen euro.
RPI werd na de verkoop van zijn portefeuille niet ontbonden. Zo konden de rechtszaken die
in de Verenigde Staten waren aangespannen tegen investeringsbanken voor de verspreiding
van onjuiste informatie worden voortgezet. Het kapitaal ervan is niettemin gedaald van
1,7 miljard euro naar 50 miljoen euro, verdeeld over de drie oorspronkelijke aandeelhouders namelijk de Staat (43,53 % zijnde 21,8 miljoen euro), Ageas (44,71 %) en BNP Paribas
(11,76 %).
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Dankzij de kapitaalvermindering kon RPI 718,2 miljoen euro terugbetalen aan de Staat;
dat is het verschil tussen het kapitaal dat de Staat had ingebracht toen RPI werd opgericht
(740 miljoen euro) en zijn aandeel in het huidige kapitaal (21,8 miljoen euro)404.
2.1.2
BNP Paribas Fortis
Tijdens de financiële crisis van 2008 en 2009 tekende de Belgische Staat in op een kapitaalverhoging van Fortis Bank van 4,7 miljard euro, wat neerkwam op een participatie van
50 % van het totale kapitaal. De Staat verwierf vervolgens de andere helft van de aandelen
voor eenzelfde bedrag dat ze betaalde aan Fortis nv. Nadien verkocht de Staat 75 % van zijn
aandelen aan BNP Paribas in ruil voor aandelen van BNP Paribas voor een totaalwaarde van
7,04 miljard euro405.
In november 2013 verkocht de Staat zijn overblijvende participatie van 25 % in BNP Paribas
Fortis aan BNP Paribas406 voor 3,25 miljard euro. Daardoor is BNP Paribas voortaan de enige
aandeelhouder van BNP Paribas Fortis.
2.2

Aan de Staat gestorte dividenden

Tabel 2 – Aan de Staat gestorte dividenden (in miljoen euro)
2014
2008-2012
Dexia nv

2013

Bonusaandelen

Verwezenlijkingen op
31 mei 2014

Ramingen
-

-

-

BNP Paribas Fortis

148,6

64,0

-

-

BNP Paribas

634,5

186,2

186,2

186,2

Royal Park Investments

-

286,4

-

8,7

Vitrufin

-

-

-

-

783,1

536,6

186,2

194,9

Totaal
Bron: FOD Financiën - Rekenhof

In 2013 heeft Royal Park Investments in totaal 658,0 miljoen euro dividenden uitbetaald die
onder de drie aandeelhouders moesten worden verdeeld; de Staat ontving 286,4 miljoen
euro.
RPI heeft in 2013 verschillende dividenden aan de Staat gestort: het dividend berekend
op basis van de financiële resultaten van het jaar 2012 (87,1 miljoen euro), het interimdividend gebaseerd op de financiële resultaten van het jaar 2013 (141,5 miljoen euro) en tot
slot het dividend gebaseerd op de winsten toegevoegd aan de reserves van vorige boekjaren
(57,8 miljoen euro).

404 Art. 18.86.50.01 – Opbrengst van de vermindering van het vermogen van RPI.
405 Hoewel het saldo van de operatie 2,36 miljard euro bedraagt, wat een compensatie is tussen de twee oorspronkelijke transacties (twee maal 4,7 miljard euro) en de ruiloperatie met BNP Paribas in 2008-2009 ter waarde van
7,04 miljard euro, bedroeg de herkapitalisering door de Staat vanuit het standpunt van Fortis Bank en de Belgische
Staat 4,7 miljard euro.
406 Art. 18.86.50.02 – Opbrengst van de verkoop van de participatie in BNP Paribas Fortis.
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In 2014 heeft RPI aanvullende dividenden ter waarde van 8,7 miljoen euro gestort.
In mei 2014 betaalde BNP Paribas een dividend van 186,2 miljoen euro uit voor het boekjaar
2013 (dit is 1,5 euro per aandeel voor 124.129.681 aandelen).

3

Leningen toegekend door de Staat aan sommige financiële instellingen

Tabel 3 – Terugbetaling van de door de Staat toegekende leningen en de intresten (in miljoen euro)
Door de Staat
geleende
bedragen
Royal Park
Investments

Kapitaal

5.001,7

2008-2012

0,0

0,0

0,0(*)

11,9

0,0

0,0

-

133,5

0,4

0,6

25,5

3,7

0,3

0,2

-

3.500,0

0,0

0,0

0,0

Terugbetalingspremies

525,0

0,0

0,0

-

Intresten

595,6

245,5

0,0

-

-

0,0

0,0

81,6

-

6,1

6,1

-

9.415,4

252,3

6,9

107,1

Kapitaal

160,0

Intresten
KBC

Kapitaal

Vitrufin

2013

Saldo
van de
31 mei 2014 leningen

4.645,7

Intresten
Luxemburg
(Kaupthingdossier)

Terugbetalingen en intresten

Kapitaal

3.500,0

81,6

Intresten
Totaal

8.743,3

(*) 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
KBC en Royal Park Investments hebben de leningen die de Staat hun had toegekend, volledig terugbetaald.
De lening die aan het Groothertogdom Luxemburg (Kaupthing-dossier) werd toegekend,
is voor 85 % terugbetaald en ook Vitrufin zou zijn lening tegen januari 2019 terugbetaald
moeten hebben.

4

Door de Staat toegekende waarborgen

4.1
Bijzonder Beschermingsfonds
Het Bijzonder Beschermingsfonds voor de deposito’s, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen werd opgericht bij de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën. Het heeft tot doel klanten te beschermen wanneer een
financiële instelling, een verzekeringsmaatschappij of een coöperatieve vennootschap failliet zou gaan.
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De bankdeposito’s zijn tot 100.000 euro per persoon en per financiële instelling gewaarborgd. Op 31 december 2013 waarborgde het Fonds in totaal 353,0 miljard euro deposito’s.
De verzekeringscontracten van tak 21 zijn gewaarborgd tot 100.000 euro voor elke verzekeringnemer en voor elke verzekeringsmaatschappij. Op 30 september 2013 bedroeg het
totaalbedrag van de contracten die de verzekeringsmaatschappijen hadden aangegeven
103,7 miljard euro.
Het kapitaal van een vennoot - natuurlijke persoon van een erkend coöperatieve vennootschap wordt eveneens gewaarborgd tot maximum 100.000 euro. Vandaag zijn enkel de coöperatieve vennootschappen van de Groep Arco (Arcopar, Arcofin en Arcoplus) lid van het
Bijzonder Beschermingsfonds. De waarborg omvat maximaal 1,5 miljard euro.
Er zijn verschillende beroepen ingediend om de wet houdende toekenning van de staatswaarborg aan vennoten - natuurlijke personen van de coöperatieve vennootschappen van
de Groep Arco nietig te verklaren. Naar aanleiding daarvan hebben de Franse en Nederlandse Kamer van de Raad van State verschillende prejudiciële vragen gesteld aan het
Grondwettelijk Hof.
Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 24 april 2014 beslist de prejudiciële vragen
van de twee kamers van de Raad van State te groeperen. De vragen werden ingeschreven
onder de rolnummers 5621, 5814 en 5818 maar zijn nog niet behandeld.
Op 3 juli 2014 kondigde de Europese Commissie aan dat de waarborg die toegekend werd
aan de Groep Arco niet verenigbaar is met de regels van de Europese Unie inzake staatssteun. De Commissie was immers van oordeel dat die waarborg ervoor zorgt dat de financiële coöperatieve vennootschappen die de waarborg genieten, interessanter worden voor investeerders dan hun concurrenten die het zonder een dergelijke waarborg moeten stellen407.
Het Bijzonder Beschermingsfonds wordt gefinancierd met de bijdragen van zijn leden. Aangezien die bijdragen rechtstreeks worden doorgestort aan de Schatkist, beschikt het fonds
niet over een financiële reserve. De eventuele tussenkomsten van het Beschermingsfonds
zijn daardoor rechtstreeks ten laste van de staatsbegroting.
Het Bijzonder Beschermingsfonds kwam al tussen toen de verzekeringsmaatschappij APRA
Leven failliet ging. Het fonds ondersteunde toen 2.055 verzekeringspolissen voor een totaal van 17,1 miljoen euro. Op 15 januari 2014 ontving het 3,3 miljoen euro van de vereffenaars die APRA Leven vertegenwoordigden. De nettotussenkomst bedroeg op 31 augustus 2014 13,8 miljoen euro.
De Nationale Bank zorgt voor de prudentiële controle van de banken en verzekeringsmaatschappijen in het kader van de invoering van het twin peaks-controlemodel408. Dit model

407 Persbericht IP/14/773 van 3 juli 2014.
408 Het “twin peaks”-controlemodel werd ingesteld door de wet van 2 juli 2010 betreffende het toezicht op de finan
ciële sector en de financiële diensten. Het is een bipolair controlemodel waar de controle van de financiële markten
en van de financiële instellingen verdeeld is over de Nationale Bank en de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (FSMA).
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houdt onder meer de controle in van de liquiditeit en de solvabiliteit van de financiële instellingen. Coöperatieve vennootschappen zijn slechts op indirecte wijze aan die pruden
tiële controle onderworpen, op basis van hun participaties in het kapitaal van banken of
van verzekeringsinstellingen.
4.2
Aan sommige financiële instellingen toegekende waarborgen
Als zich een plotse crisis voordoet op de financiële markten, mag de koning een staatswaarborg toekennen voor verbintenissen die bepaalde financiële instellingen aangegaan zijn of
voor schuldvorderingen die ze in hun bezit hebben. Dat gebeurt volgens artikel 36/24 van
de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank
van België. De koning kan ook een waarborg verlenen om de verliezen te dekken die de
instellingen op bepaalde activa hebben geleden. De verbintenissen van de koning moeten
binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding worden bekrachtigd door een wet.
De wet van 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling wijzigde het zonet vermelde artikel 36/24. De koning kan
sindsdien maximaal 25 miljard euro waarborg toekennen aan een instelling; als een hogere
waarborg nodig is, moet het parlement zijn akkoord verlenen.
Tabel 4 – Aan sommige financiële instellingen toegekende waarborgen
Via reglementering of via overeenkomsten vastgelegd maximum

Toegekende waarborgen op
31 mei 2014

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

43,7 miljard euro

40,2 miljard euro

KBC (portefeuille gestructureerde kredieten)

15,1 miljard euro

3,0 miljard euro

Nationale Bank (levering
van noodliquiditeiten)

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

Waarborg

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
4.2.1
Dexia
In 2008 kenden België, Frankrijk en Luxemburg Dexia een eerste waarborg toe om de groep
in staat te stellen zich op de financiële markten te financieren. Die waarborg nam gestaag af
en de laatste lening die ermee werd afgesloten, werd op 28 mei 2014 terugbetaald.
De waarborg die in 2008 was toegekend, werd in afwachting van het akkoord van de Europese Commissie (2011-2012) vanaf 2011 vervangen door een nieuwe tijdelijke waarborg en
vervolgens door een definitieve waarborg die inging vanaf 2013.
De drie bovengenoemde staten kennen in de definitieve versie een waarborg van maximaal
85 miljard euro toe aan de Dexia Groep; België neemt 43,7 miljard voor zijn rekening. Dexia
zal met die waarborg tot 31 december 2021 leningen kunnen aangaan. De looptijd van de
door de Staten gewaarborgde leningen mag overigens niet meer dan tien jaar bedragen.
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Met de goedkeuring van de bovenvermelde wet van 17 juni 2013 bekrachtigde het parlement
het koninklijk besluit, waarin een waarborg van maximum 43,7 miljard euro wordt toegekend aan de Dexia Groep409.
4.2.2
KBC
Sinds 2009 waarborgt de Staat de portefeuille Collateralised Debt Obligations (CDO) van
KBC, die aanvankelijk uit vijftien CDO’s bestond. Door de de-risking die KBC heeft ge
realiseerd, is de portefeuille verminderd tot twee CDO’s voor een maximaal risico van drie
miljard euro.
4.2.3
Ageas
Op 31 maart 2014 hebben de Staat, Ageas en BNP Paribas Fortis een overeenkomst ondertekend waardoor de waarborg die de Staat aan Ageas had verleend voor de Relative Performance Note (RPN)410 wordt stopgezet. De Staat waarborgde RPN voor maximaal 870 miljoen euro.
4.2.4
Opvolging van de aan sommige financiële instellingen verleende waarborgen
De Thesaurie heeft een knipperlichtsysteem ontwikkeld dat om de drie maanden door een
monitoringcomité wordt geanalyseerd. Op die manier worden de waarborgen die toegekend werden aan Dexia, Dexia FSA en KBC opgevolgd en kan ook geanticipeerd worden op
een verslechtering van de situatie. Aan de hand van die knipperlichten, die zijn gebaseerd
op informatie van de banken, kan voor een termijn van 1, 6 en 24 maanden worden ingeschat hoe groot het risico is dat een beroep op de waarborgen zal worden gedaan.
4.3
Resolutiefonds
Om de impact van het in gebreke blijven van een kredietinstelling op het financiële systeem
en op het economische en sociale welzijn van België te beperken, werd het Resolutiefonds
opgericht bij de Deposito- en Consignatiekas. Het fonds wordt gefinancierd door de kredietinstellingen naar Belgisch recht. Zoals bij het Bijzonder Beschermingsfonds worden de
bijdragen van de leden van het Resolutiefonds niet in reserve genomen, maar worden ze
doorgestort aan de Schatkist.
Het Europees Parlement keurde op 15 april 2014 het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM) goed. Dat omvat onder meer de oprichting van een gemeenschappelijk
Europees afwikkelingsfonds dat geleid wordt door een zogenoemde afwikkelingsraad411.
Op 21 mei 2014 ondertekenden de lidstaten van de Europese Unie (met uitzondering van
Zweden en het Verenigd Koninkrijk) een intergouvernementeel akkoord412 waarin onder
meer staat dat de nationale afwikkelingsfondsen progressief samengevoegd en vanaf 1 januari 2016 vervangen zullen worden door het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds.

409 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 Local SA".
410 De Relative Performance Note is een financieel akkoord dat Fortis Bank en Fortis holding in 2007 sloten in het kader
van de financiering van de terugkoop van ABN Amro.
411 Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk
afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van verordening
(EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad.
412 Document ST 8457/14, Agreement on the transfer and mutualisation of contributions to the Single Resolution fund.
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4.4

Vergoeding van de door de Staat toegekende waarborgen

Tabel 5 – Vergoeding van de door de Staat toegekende waarborgen (in miljoen euro)
2014
Waarborg

2008-2012

2013

Ramingen
(volgens datum)

Verwezenlijkingen op
31 mei 2014

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

313,5

0,0

0,0

0,0

1.489,4

445,6

287,8
(juni 2014)

0,0

23,2

0,0

0,0

0,0

323,3

161,2

169,3

155,6

Toegangsrecht van de coöperatieve
vennootschappen

1,5

0,0

0,0

0,0

Jaarlijkse bijdrage van de coöperatieve
vennootschappen

2,8

2,2

0,0

0,0

238,4

166,9

155,0
(juni 2014)

0,0

2.392,1

775,9

612,1

155,6

Jaarlijkse bijdrage van de financiële
instellingen
Toegangsrecht van de verzekeringsmaatschappijen
Jaarlijkse bijdrage van de verzekeringsmaatschappijen

Resolutiefonds
Totaal

Aan sommige financiële instellingen toegekende waarborgen
Gemeentelijke Holding (2009-2010)

7,0

-

-

-

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

783,5

61,8

11,2

13,8

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

368,1

149,5

16,8

7,7

Dexia nv (portefeuille door FSA beheerde gestructureerde producten)

134,2

-

-

KBC (portefeuille gestructureerde
producten)

1.192,8

340,8

340,8
(juni en
december 2014)

0,0

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

12,4

1,6

-

1,7

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

48,8

-

-

-

Royal Park Investments (van Fortis overgedragen portefeuille gestructureerde
producten)

101,5

27,1

-

-

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

Gratis waarborg
2.648,3

580,8

368,8

23,2
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4.4.1
Bijzonder Beschermingsfonds
Ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof413 houdt het bedrag dat de kredietinstellingen naar Belgisch recht bijdragen aan het Bijzonder Beschermingsfonds vanaf 1 januari 2012 rekening met het risicoprofiel van de instellingen. De Nationale Bank stelt dat profiel
op en baseert zich daarvoor op de toereikendheid van het eigen vermogen, de kwaliteit van
de activa en de liquide middelen.
Agentschappen van kredietinstellingen naar buitenlands recht die een bescherming genieten die overeenkomt met die van het Bijzonder Fonds in hun land van herkomst, hoeven de
bijdrage aan het Bijzonder Beschermingsfonds niet te betalen. De andere agentschappen
van buitenlandse kredietinstellingen, die in het algemeen buiten de Europese Economische
Ruimte (EEE) zijn gevestigd, betalen wel een vergoeding aan het Bijzonder Fonds. Die vergoeding wordt echter niet bepaald aan de hand van een risicoprofiel; ook de bijdragen van
de verzekeringsmaatschappijen en de coöperatieve vennootschappen worden niet bepaald
op basis van hun risicoprofiel.
De bepaling van de verschillende bijdragen aan het Bijzonder Fonds staat in artikel 8 van
het koninklijk besluit van 14 november 2008414 beschreven.
4.4.2
Resolutiefonds
Sinds 2014 bepaalt de Nationale Bank een risico-indicator waarmee de bijdrage van de banken aan het Resolutiefonds berekend wordt. Systemische en niet-systemische banken, banken waarvoor al dan niet eisen inzake eigen vermogen gelden, zullen daardoor niet meer
hetzelfde bedrag betalen.
De bijdragevoeten aan het Resolutiefonds zijn vastgelegd in artikel 3 van de wet van 28 december 2011 tot invoering van een bijdrage voor de financiële stabiliteit.
4.4.3
Dexia
In de definitieve waarborgovereenkomst die in 2013 in werking trad, hebben de staten geen
verband meer ingebouwd tussen het bedrag van de vergoeding en het risicoprofiel om rekening te houden met de financiële draagkracht van de Dexia Groep. Anders dan in de
tijdelijke overeenkomst uit 2011, wordt bij de berekening van de vergoeding geen rekening
gehouden met de maturiteit van de gewaarborgde leningen, de rating van Dexia (en van
Dexia Crédit Local) en het deponeren van onderpanden. De bijdragevoet werd daarenboven
sterk verminderd.
De Europese Commissie heeft de definitieve overeenkomst aanvaard voor zover Dexia een
financiële instelling blijft die gecontroleerd wordt vereffend415.

413 Arrest 115/2011 van 23 juni 2011.
414 Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de
financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere
verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van
2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.
415 Europese Commissie, Directoraat-generaal Concurrentie, dossier SA.34925, Besluit van de Commissie van 28 december 2012, C (2012) 9962.
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4.4.4
KBC
De Staat sloot op 19 december 2012 een akkoord met KBC over een premievermindering
die de bank kan krijgen. De vermindering wordt toegekend in verhouding tot de risicovermijdende maatregelen die de bank vóór 30 juni 2014 heeft kunnen nemen voor haar
CDO-portefeuille. Omdat de voorwaarden voor deze vermindering waren nageleefd, is de
vermindering berekend op 30 juni en wordt ze in mindering gebracht op de premie die in
juni 2015 wordt betaald.

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)416 52,9 miljard euro aan Griekenland geleend.
België heeft 1,9 miljard euro geleend, wat neerkomt op een bijdrage van ongeveer 3,6 % van
het totaal.
Het programma bestond uit zes leningen, waarvan de initiële voorwaarden opgenomen zijn
in het Loan Facility Agreement van 10 mei 2010:
•
•
•

een respijttermijn (tussen de storting van het kapitaal en de eerste terugbetaling) van
drie jaar;
een looptijd (tussen de storting van het kapitaal en de laatste terugbetaling) van vijf jaar;
als intrest de Euribor drie maanden + 3 % voor de eerste drie jaar en nadien de Euribor
drie maanden + 4 %.

Op 12 december 2012 besliste de Eurogroep de leningsvoorwaarden verder te versoepelen:
•
•
•

een respijttermijn van tien jaar;
een looptijd van dertig jaar;
als intrest de Euribor drie maanden + 0,5 % (vanaf 15 december 2012).

Tabel 6 – Door Griekenland betaalde intresten (in miljoen euro)
2014
2010-2012
Griekenland

95,0

2013

Ramingen
22,8

21,3

Werkelijk betaald
op 31 mei 2014
3,6

Bron: FOD Financiën – Rekenhof
5.2
Andere maatregelen ten voordele van Griekenland
De lidstaten van de eurozone dragen, sinds een overeenkomst in februari 2012, het equivalent van de opbrengsten op Griekse staatspapieren aan Griekenland over. Het gaat om opbrengsten die de centrale banken van de lidstaten voor eigen rekening hebben aangekocht

416 Ierland en Portugal konden niet deelnemen aan het hele programma.
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in het kader van het ANFA-programma 417. België moet voor de periode 2012-2020 181,1 miljoen euro aan Griekenland storten.
Daarnaast kwamen de lidstaten overeen in november 2012 ook het equivalent van de opbrengsten uit obligaties van de Griekse regering aan Griekenland af te staan via een speciale rekening. Het gaat om opbrengsten uit het Securities Market Program (SMP)418 van
de nationale banken van het eurosysteem. België moet in dat verband 351,0 miljoen euro
betalen voor de periode 2013-2038.
Al die uitgaven zijn normaal ten laste van de Nationale Bank die de Griekse effecten bezit,
maar gaan toch langs de Belgische Staat, via de winst die de Nationale Bank jaarlijks aan
de Staat stort. Dat komt doordat nationale banken in het kader van het Europese systeem
van de nationale banken geen winst op effecten uit hun portefeuille mogen terugstorten
aan lidstaten.
Tabel 7 – Andere maatregelen ten voordele van Griekenland (in miljoen euro)
2012 (betaald
in 2013)
Bijdragen ANFA
Bijdragen SMP

2014
2013

Ramingen

Werkelijk betaald
op 31 mei 2014

28,5

24,0

20,9

20,9

-

77,0

68,0

0,0

Bron: FOD Financiën – Rekenhof
5.3
Europees Financieel Stabiliteitsfonds
Het Europees Financieel Stabiliteitsfonds (EFSF) is een naamloze vennootschap naar
Luxemburgs recht. Het fonds wil lidstaten uit de eurozone die in financiële moeilijkheden
verkeren financieel bijstaan en de financiering ervan vergemakkelijken.
EFSF is een tijdelijke vennootschap. Het fonds werkt op dit moment enkel op papier en zal
ontbonden worden wanneer Griekenland, Ierland en Portugal geen ondersteuningsmaatregelen meer nodig hebben.
Op 8 december 2013 stapte Ierland officieel uit het financiële steunprogramma van EFSF.
Het doet sindsdien geen beroep meer op EFSF om zich te financieren. Vanaf 2029 zal Ierland wel de 17,7 miljard euro moeten terugbetalen die het van EFSF heeft geleend.
Op 18 mei 2014 stapte ook Portugal uit het steunprogramma van de EFSF. Het zal vanaf
2025 de geleende 26 miljard euro moeten terugbetalen.

417 Agreement on Net Financial Assets.
418 Door het SMP konden obligaties die op de secundaire markt worden uitgegeven door de landen van de Eurozone,
waaronder Griekenland, worden teruggekocht.
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Tabel 8 – Overzicht van de tussenkomsten van het Europees Financieel Stabiliteitsfonds (in miljard
euro)
Maximumbedrag van tussenkomsten
toegestaan door de Staten

Bedrag van de tussenkomsten
op 31 mei 2014

Steunprogramma
Griekenland

59,1

57,1

Ierland

17,7

17,7

Portugal

26,0

26,0

35,5

34,7

50,0

48,2

188,3

183,7

Private Sector Involvement (PSI)
Griekenland
Herkapitalisatie van de bankensector
Griekenland
Totaal
Bron: EFSF en Rekenhof
De steunprogramma’s betreffen voornamelijk stortingen in speciën, die hoofdzakelijk gefinancierd worden door leningen uitgegeven door EFSF op de financiële markten.
De steun aan Private Sector Involvement (PSI) bestaat uit effecten die EFSF uitgeeft en vervolgens overdraagt aan de investeerders die effecten van de Griekse schuld hebben omgeruild in 2012. Het EFSF betaalde die effecten volledig terug.
De herkapitaliseringssteun van de Griekse banksector gebeurt ook via effecten die de EFSF
uitgeeft. Die effecten worden overgedragen aan het Hellenic Financial Stability Fund dat ze
op zijn beurt overdraagt aan de banken die in moeilijkheden verkeren. Dankzij die effecten
kunnen de banken zich bij de ECB herfinancieren.
Om al die tussenkomsten te financieren, heeft het EFSF effecten uitgegeven op de financiële
markten voor een totaalbedrag van 198,8 miljard euro uitgegeven. De staten van de eurozone waarborgen zowel de intrest als het kapitaal van die effecten. Op 31 maart 2014 waarborgde België uitgaven van maximaal 12,4 miljard euro419.
Omdat EFSF geen internationale financiële instelling is, maar een privévennootschap, werd
de schuld die het fonds uitgaf, bijgeboekt bij de geconsolideerde brutoschuld van de overheid, de zogenoemde Maastrichtschuld. Die schuld komt neer op het aandeel van België in
de waarborg, zoals Eurostat voorschrijft 420. Op 31 maart 2014 verhoogden de uitgiften van
EFSF de geconsolideerde schuld van België met 7,1 miljard euro.
Er bestaat een verschil tussen het bedrag van de waarborg (12,4 miljard euro) die België aan
EFSF verleend heeft en het schuldbedrag van het fonds dat opgenomen werd in de geconsolideerde schuld (7,1 miljard euro). Dat verschil wordt voornamelijk verklaard doordat de

419 Wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de "European Financial Stability
Facility" en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiële instrumenten.
420 Eurostat, Treatment of the EFSF in National Accounts, Background Note, 27 januari 2011.
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leningen die door EFSF worden uitgegeven op dit ogenblik voor 161 % (voor de effecten op
lange termijn) en voor 151 % (voor de effecten op korte termijn) gewaarborgd worden door
de staten, terwijl ze in het uitstaande bedrag van de geconsolideerde schuld tegen hun nominale waarde (dat wil zeggen tegen 100 %) worden opgenomen. De intresten van leningen
die EFSF uitgegeven heeft, worden eveneens door de staten gewaarborgd. Ze worden echter
niet opgenomen in het uitstaande bedrag van de geconsolideerde schuld.
5.4
Europees Stabiliteitsmechanisme
Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) heeft ongeveer dezelfde opdrachten als het
Europees Financieel Stabiliteitsfonds. Het verschil is dat het ESM een permanente structuur is in de vorm van een intergouvernementele organisatie naar internationaal publiek
recht. Het werd op 8 oktober 2012 opgericht.
Op 31 december 2013 stapte Spanje officieel uit het financiële steunprogramma van het ESM.
Spanje zal dus geen beroep meer doen op het ESM om zich te financieren. Vanaf 2025 moet
Spanje wel het geleende bedrag van 41,3 miljard euro terugbetalen.
Tabel 9 – Overzicht van de tussenkomsten van het Europees Stabiliteitsmechanisme (in miljard euro)
Maximumbedrag van tussenkomsten
toegestaan door de Staat

Bedrag van de tussenkomsten op
31 mei 2014

Cyprus

9,0

4,8

Spanje

100,0

41,3

Totaal

109,0

46,1

Bron: ESM en Rekenhof
De steun aan Spanje bestaat uit effecten die het ESM uitgeeft en die overgedragen worden
naar een openbaar fonds voor de herkapitalisatie van de Spaanse bankensector (Fondo de
Restructuración Ordenada Bancaria, FROB). Het FROB stort de effecten vervolgens door
naar de banken in moeilijkheden.
De steun aan Cyprus bestaat uit stortingen in geld (3,3 miljard euro) en uit effecten uitgegeven door het ESM om de banksector van Cyprus te herkapitaliseren (1,5 miljard euro).
Om al die steunmaatregelen, voor in totaal 46,1 miljard euro, te financieren, heeft het ESM
voor 52,9 miljard euro effecten uitgegeven. De staten van de eurozone waarborgen alle effecten, zowel het kapitaal als de intresten. Het waarborgsysteem van het ESM wijkt echter
minimaal af van dat van het EFSF: het toegestane kapitaal van het ESM fungeert namelijk
als waarborg. Het maatschappelijke kapitaal bestaat enerzijds uit het volgestorte kapitaal
dat de staten in de eerste jaren van de uitbouw van het mechanisme moeten betalen, en anderzijds uit het opvraagbare kapitaal. Als het ESM niet toekomt met het volgestorte kapitaal
om zijn schuldeisers te betalen, kan het bijkomende middelen vragen.
Voor België bedraagt het volgestorte kapitaal in het ESM 2,8 miljard euro. Dat moet betaald
worden in vijf schijven van 556,3 miljoen euro421.

421 Wet van 20 juni 2012 houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), ondertekend te Brussel op 2 februari 2012.
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Omdat het ESM een internationale instelling is, was Eurostat van oordeel dat de kredietverleningen ervan geen impact hebben op de overheidsschuld van de staten.
Eurostat gaat er namelijk van uit dat de schulden van de staten die via het ESM worden
gefinancierd, geboekt worden als bedragen die moeten worden betaald aan een Europese instelling. Bovendien worden de leningen die het ESM aangaat op de financiële markt,
opgenomen in zijn boekhouding, zodat ze niet meer opgenomen hoeven te worden in de
rekeningen van de staten422. De staten hebben echter moeten lenen om het ESM te kapitaliseren. Daardoor is dat hun openbare schuld alsnog met hetzelfde bedrag gestegen.

6

Financieel resultaat van de verschillende steunmaatregelen

Tabel 10 – F inancieel resultaat van de verschillende steunmaatregelen
Periode

Instelling

Bedrag
(in miljoen euro)

Verrichting

Uitgaande kasstromen
Participaties

18.575,0

2008-2009

Fortis, Dexia, Ethias, Royal Kapitaalinjectie
Park Investments

-

11.640,0(*)

2008

SFPI

Expertisekosten (provisies)

-

20,0

2011

Belfius

Instap in het kapitaal

-

4.000,0

2012

Dexia

Kapitaalinjectie

-

2.915,0

Leningen

8.743,3

2008

Royal Park Investments

Kredietverlening

-

5.001,7

2008

KBC

Kredietverlening

-

3.500,0

2009

Luxemburg (Kaupthingdossier)

Kredietverlening

-

160,0

2012

Vitrufin

Kredietverlening

-

81,6

Waarborgen
2011-2014

13,8
Apra Leven

Activering Bijzonder
Beschermingsfonds
voor de deposito’s en de
levensverzekeringen

-

Steun aan de eurozone

13,8

4.865,7

2010-2011

Griekenland

Kredietverlening
(brutobedrag – service fee)

-

1.932,7

2010-2011

EFSF

Participatie in het kapitaal

-

0,9

2012-2014

Europees
stabiliteitsmechanisme
(ESM)

Participatie in het kapitaal

-

2.781,7

2013-2014

Andere steunmaatregelen
voor Griekenland

-

150,4

-

32.197,8

Totaal uitgaande kasstromen (op 31 mei 2014)
(*) Fortis Bank: 9.400,0; Dexia: 1.000,0; Royal Park Investments: 740,0; Ethias: 500,0

422 Eurostat, Eurostat’s Preliminary View on the Recording of the Future European Stability Mechanism, Eurostat,
7 april 2011.

Financiële impact steunmaatregelen financiële crisis / 287

Periode

Instelling

Bedrag
(in miljoen euro)

Verrichting

Inkomende kasstromen
Participaties

5.482,8

2010-2014

BNP Paribas Fortis en BNP Dividenden
Paribas

+

1.219,5(1)

2013

BNP Paribas Fortis

Opbrengst van de verkoop
van de participatie

+

3.250,0

2013

Royal Park Investments

Opbrengst van de
vermindering van het eigen
vermogen

+

718,2

2013 – 2014

Royal Park Investments

Dividenden

+

295,1

Leningen

9.674,6

2009

Royal Park Investments

Terugbetaling
kredietverlening

+

4.645,7(2)

2009

Royal Park Investments

Intresten

+

11,9

2011-2013

KBC

Intresten

+

841,1

2012

KBC

Terugbetaling
kredietverlening

+

3.500,0

2012

KBC

Terugbetalingspremie

+

525,0

2013-2014

Vitrufin

Intresten

+

12,2

2009-2014

Luxemburg (Kaupthingdossier)

Terugbetaling
kredietverlening

+

134,5

2009-2014

Luxemburg (Kaupthingdossier)

Intresten

+

4,2

Waarborgen

6.575,9

2008-2014

Verschillende financiële
instellingen

Vergoedingen voor
waarborgregeling

+

3.252,3

2008-2014

Deposito- en
Consignatiekas

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

+

2.918,3

2012-2014

Deposito- en
Consignatiekas

Bijdrage aan het
Resolutiefonds

+

405,3

Steun aan de eurozone
2010-2014

Griekenland

121,4
Intresten

Totaal inkomende kasstromen (op 31 mei 2014)

+

121,4

+

21.854,7

(1) Met inbegrip van de opbrengst van de verkoop aan de bank Société générale van 4,1 miljoen aandelen die als dividend werden ontvangen in 2010, voor een prijs van 212,9 miljoen euro.
(2) 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

Organisatie van de interne- auditactiviteiten bij de federale overheid / 289

Organisatie van de interneauditactiviteiten bij de federale
overheid
Het Rekenhof heeft regelmatig gewezen op de vertraging in de uitvoering van de koninklijke
besluiten over de organisatie van een interne audit bij de federale overheid. In zijn 170e Boek
kwam het tot de conclusie dat de overheden te weinig belang hechten aan een interne audit.
Sindsdien heeft het Auditcomité van de federale overheid zijn initiatieven voortgezet om de
ministers en de leidende ambtenaren ertoe aan te zetten de regelgeving toe te passen. Er werd
echter geen enkele interne-auditdienst overeenkomstig de regelgeving opgericht. Daardoor beschikt de federale overheid niet over onafhankelijke en professionele interne-auditactiviteiten
die de interne controle kunnen evalueren en verbeteren.

1

Overzicht van de regelgeving

De Copernicushervorming die in 2000 werd opgestart, had als doel een systeem van interne controle en een interne audit in te voeren bij de federale overheid. De interne controle
waakt erover dat de algemene doelstellingen van de organisatie worden bereikt. De interne
audit evalueert de werking van die interne controle.
In 2002 werden twee koninklijke besluiten genomen423. Ze voorzagen in een interne-auditdienst en een auditcomité voor elke federale overheidsdienst. In de praktijk hadden bepaalde overheidsdiensten al een interne-auditdienst of hebben ze later een opgericht. Er
werd echter geen mandataris aangesteld als verantwoordelijke voor die interne-auditdienst
en geen enkel auditcomité opgericht.
In het kader van de hervorming van de rijkscomptabiliteit in 2003 werd het bij wet verplicht een interne audit te organiseren424. Die verplichting werd progressief opgelegd aan
alle federale overheidsdiensten en programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie
van Landsverdediging en de Federale Politie. Sinds 2012 geldt ze voor al deze diensten.

423 Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het internecontrolesysteem binnen de federale overheidsdiensten
en koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de interne audit binnen de federale overheidsdiensten.
424 Artikel 31 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale Staat.
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De koninklijke besluiten van 2002 werden vervangen door drie besluiten van 17 augustus 2007425. Ze hebben betrekking op 21 overheidsdiensten426 en voorzien slechts in één
Auditcomité voor de federale overheid. Ze geven eerder de voorkeur aan de organisatie
van interne-auditactiviteiten dan aan de oprichting van een auditdienst bij elke overheidsdienst 427. De besluiten voeren de wet tot hervorming van de rijkscomptabiliteit van 2003 uit
voor de 21 betrokken overheidsdiensten.
De wettelijke verplichting om een interne audit te organiseren heeft echter een ruimer toepassingsgebied dan de besluiten van 2007 en geldt voor alle administratieve openbare instellingen (behalve de openbare instellingen van sociale zekerheid), terwijl de koninklijke
besluiten van 2007 enkel op vijf van de instellingen van toepassing zijn428. Een koninklijk
besluit moet nog de modaliteiten vastleggen voor de organisatie van de interne controle
inzake de begroting en de comptabiliteit binnen die diensten.

2

Opvolging door het Rekenhof

Het Rekenhof informeert het parlement regelmatig over het uitblijven van een interne audit bij de federale overheid429. In een brief van 20 maart 2013 vroeg het de eerste minister
waarom meerdere beslissingen die noodzakelijk zijn voor de werking van het Auditcomité
niet werden genomen en informeerde het naar de concrete organisatie van de interne audit
bij de federale overheid.
Wat de werking van het Auditcomité betreft, had het Rekenhof aanbevolen de volgende
beslissingen te nemen:
•
•

•

de vervanging van twee Franstalige leden van het Auditcomité, van wie het Auditcomité
op 29 februari 2012 het ontslag had meegedeeld aan de eerste minister;
de goedkeuring, bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, van het
ontwerp van huishoudelijk reglement dat het Auditcomité op 6 september 2012 aan de
eerste minister had voorgelegd;
de goedkeuring, bij koninklijk besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, van het
ontwerpcharter dat het Auditcomité op 11 oktober 2012 aan de eerste minister had voorgelegd.

425 Een koninklijk besluit betreffende het internecontrolesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht, een koninklijk besluit betreffende de interne-auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht alsook een koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de federale overheid.
426 De POD Duurzame Ontwikkeling viel als 22e dienst onder het koninklijk besluit van 17 augustus 2007. Op
3 maart 2014 werd die dienst echter het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Sindsdien valt hij onder
de Kanselarij van de Eerste Minister.
427 Zie Rekenhof, “Interne controle en interne-auditactiviteiten – stand van uitvoering van de koninklijke besluiten van
17 augustus 2007”, 169 e Boek, Volume I, p. 317-328. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
428 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers, Pensioendienst voor de Overheidssector, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en Regie der Gebouwen.
429 De laatste keer zie Rekenhof, Organisatie van de interne-auditactiviteiten in de federale administratie, 170 e Boek,
Volume 1, p. 245-256. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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In zijn antwoord van 5 juli 2013 bracht de eerste minister het Rekenhof op de hoogte van de
aanstelling van twee leden van het Auditcomité430 en van de oprichting van een werkgroep
met de minister van Begroting om het koninklijk besluit betreffende de interne-auditactiviteiten, de ontwerpen van het huishoudelijk reglement, alsook het ontwerpcharter te
herzien.
De wens om de regelgeving en bijgevolg ook de ontwerpen van het Auditcomité te herzien
vloeide voort uit het feit dat sommige overheidsdiensten de kosten van bepaalde functies
exorbitant vonden. Ze wezen bovendien op het risico dat de onafhankelijkheid van de auditeurs in het gedrang zou kunnen komen wanneer zij na hun detachering bij een auditdienst
terugkeren naar hun eigen overheidsdienst.
In zijn 170e Boek benadrukte het Rekenhof dat budgettaire omstandigheden geen reden
mogen zijn om de verplichte organisatie van een interne audit431 uit te stellen. Het herinnerde eraan dat de regelgeving in een oplossing voorziet voor overheidsdiensten waarvoor
een interne-auditdienst te veel zou kosten, namelijk in een gedeelde dienst.
Wat de onafhankelijkheid van de interne auditeurs betreft, herinnerde het Rekenhof aan de
garanties die in de regelgeving zijn opgenomen, met name de onverenigbaarheid met enig
ander ambt binnen de betrokken overheidsdienst, de naleving van de beroepsnormen, het
regelmatig evalueren van de naleving van die normen en het toezicht door het Auditcomité.
Volgens het Rekenhof hangen de risico’s voor de onafhankelijkheid van de interne auditeurs
eerder samen met het gebrek aan specifieke functiebeschrijvingen, profielen, barema’s en
loopbaan- en mobiliteitsvoorwaarden. Het concludeerde dat de overheden te weinig belang
hechten aan een interne audit.

3

Evolutie van de organisatie van de interne audit in 2014

3.1
Samenstelling van het Auditcomité
Het Auditcomité van de federale overheid bestaat uit zeven deskundigen, waaronder minstens drie Nederlandstaligen en drie Franstaligen. Ze zijn voor een periode van zes jaar
aangesteld via een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel
van de eerste minister, de minister van Begroting en de minister van Ambtenarenzaken432.
De leden van het Comité werden aangesteld op 21 februari 2010, dus meer dan twee jaar na
de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 2007 betreffende het Auditcomité. De
Ministerraad had vervolgens meer dan een jaar nodig om, in juli 2013, twee mandaten in te
vullen die al van februari 2012 vacant waren. De reglementering voorziet nochtans in een
maximum van vier maanden.

430 Aangeduid voor zes jaar door het koninklijk besluit van 27 juni 2013.
431 Zie Rekenhof, 170 e Boek, ibid.
432 Artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité.
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Sinds januari 2014 staat opnieuw een betrekking open als gevolg van het ontslag van de
voorzitter van het Auditcomité op 28 november 2013 433. Het Comité heeft een nieuwe voorzitter aangeduid onder zijn leden. Op 5 februari 2014 deed de regering een oproep om het
vacante mandaat in te vullen. De kandidaturen konden tot 10 maart 2014 worden ingediend, maar er is geen enkele aanduiding op gevolgd.
3.2
Regelgeving
Wat de organisatie en de werking van de interne audit van de federale overheid betreft, is
er niets veranderd sinds het antwoord van de eerste minister in juli 2013. De koninklijke
besluiten betreffende het Auditcomité en de interne-auditactiviteiten van de federale overheid werden niet aangepast na de oprichting van de werkgroep die de minister had aangekondigd. Het huishoudelijke reglement en het auditcharter van het Auditcomité werden
niet aangenomen.
3.3
Initiatieven
In zijn verslagen van juli 2014 vermeldt het Auditcomité verschillende initiatieven om de
verplichting tot het organiseren van een interne audit te doen naleven, zoals een vergadering met de voorzitters van de overheidsdiensten.
Het Auditcomité maakt ook melding van een werkgroep die op initiatief van de minister
van Sociale Zaken werd opgericht om een gedeelde interne-auditdienst voor de sociale sector op te richten 434. Het wijst er wel op dat de gevolgde procedure niet conform de regelgeving is en dat geen enkele leidende ambtenaar werd aangesteld om dit project te sturen.
Volgens het activiteitenverslag van het Auditcomité bevestigde de staatssecretaris voor
Ambtenarenzaken zijn keuze voor een gedeelde dienst voor de vier horizontale federale
overheidsdiensten435. De voorzitter van de FOD Budget en Beheerscontrole kondigde echter
de oprichting van een interne-auditdienst binnen zijn FOD aan.
Het Auditcomité vermeldt ook dat de minister van Begroting en de eerste minister nog niet
hebben bekend gemaakt op welke manier de interne-auditactiviteiten zullen worden georganiseerd binnen de diensten die onder hun bevoegdheid vallen.
Het Auditcomité telde veertien interne-auditdiensten bij de 21 overheidsdiensten die tot
zijn bevoegdheid behoren. Geen enkele voldoet echter aan de vereisten van de regelgeving
met betrekking tot de aanwijzing van een interne-auditverantwoordelijke. Bovendien beschikken slechts vier van de veertien diensten over het vereiste minimumpersoneel (drie
interne auditeurs waaronder de verantwoordelijke). De helft van de veertien getelde interne-auditdiensten bestaat slechts uit één persoon.

433 Krachtens artikel 6 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot oprichting van het Auditcomité “gaat het
ontslag onmiddellijk in wanneer het ontslag wordt gegeven om gezondheidsredenen of ten gevolge van een belangenconflict. In de andere gevallen loopt het mandaat ten einde wanneer een vervanger is aangesteld, en dit uiterlijk binnen
een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de brief”.
434 FOD Werkgelegenheid en Arbeid, POD Maatschappelijke Integratie, Pensioendienst voor de Overheidssector,
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten.
435 Budget en Beheerscontrole, Personeel en Organisatie, Kanselarij van de Eerste Minister en Fedict.
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Net als het Auditcomité stelt ook het Rekenhof vast dat het gebrek aan onafhankelijke en
professionele interne-auditactiviteiten om de internecontrolesystemen te evalueren en te
verbeteren, problematisch blijft. Daarnaast blijft het COSO-model, dat de regering gekozen
heeft om de interne controle te structureren en dat van toepassing is bij de federale overheid436, nog steeds onvoldoende gekend en toegepast.

4

Conclusies en aanbevelingen

Zeven jaar na de goedkeuring van de koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 werd binnen de federale overheid geen enkele interne-auditactiviteit georganiseerd in overeenstemming met de geldende bepalingen.
Tijdens de vorige legislatuur (2010-2014) boekte de regering geen vooruitgang op het vlak
van de uitvoering van de regelgeving over interne audit. Op initiatief van de betrokken
overheidsdiensten werden wel interne-auditdiensten georganiseerd, maar zonder de garanties waarin de regelgeving voorziet, zoals het toezicht van het Auditcomité.
Een van de doelstellingen die de hervorming van de wetgeving op de begroting en de comptabiliteit in 2003 beoogde, was de organisatie van een interne audit. Dat doel werd echter
niet bereikt.
De beslissingen die moeten worden genomen om het Auditcomité terug samen te stellen
en interne-auditactiviteiten te organiseren volgens de voorwaarden van de regelgeving zijn
volgens het Rekenhof onontbeerlijk om een gestructureerde interne controle binnen de federale overheid te ontwikkelen. Ze moeten blijk geven van de wil van de ministers en de
leidinggevenden om het beheer van de federale overheid te verbeteren.

436 Krachtens artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het internecontrolesysteem
binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht moeten de internecontrolesystemen conform het
COSO-model (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) worden ontwikkeld en geëvalueerd.

Mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel bij de  federale overheid / 295

Mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel bij de
federale overheid
De federale diensten doen, ondanks het grote aantal geïnteresseerden, weinig beroep op de
federale interne arbeidsmarkt. Tussen 2000 en 2010 was mobiliteit vooral een middel om personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven of militairen naar de federale overheid te
laten overstappen. Overplaatsingen vanuit de gemeenschappen en gewesten naar de federale
overheid gebeuren zelden. Begeleidende maatregelen om het succes van het beleidsinstrument
mobiliteit te verhogen, ontbreken.
Het Rekenhof stelde enkele onregelmatigheden vast, waarvan een aantal had kunnen worden
voorkomen door een strikter toezicht.
Initiatieven zoals de Special Federal Forces en Federal Inplacement werden niet volledig uitgewerkt en de beoogde toepassing ervan op contractuele personeelsleden is wettelijk niet mogelijk.

1

Context

De federale overheid doet al sinds het einde van de jaren 60 pogingen om de mobiliteit van
haar personeel te bevorderen. Sinds de jaren 90 ligt de nadruk op een toenemende flexibele inzetbaarheid om een definitieve of tijdelijke oplossing te bieden voor de fluctuerende
kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoeften in bepaalde diensten. De maatregelen
worden gecombineerd met een ruimer opleidingsaanbod en moeten het personeelsleden
mogelijk maken hun competenties beter te valoriseren of werk en gezin optimaal te combineren. Vaak speelt echter ook een besparingseffect mee: door mobiliteit wordt externe
aanwerving vermeden.
In 2006 kondigde de minister van Ambtenarenzaken aan dat het mobiliteitsbeleid zou worden geactualiseerd om de impact ervan te verhogen437. Ook nadien hebben de opeenvolgende federale ministers van Ambtenarenzaken in hun beleidsnota’s de noodzaak herhaald
de mobiliteit van het personeel te verhogen. Daarnaast werd de mogelijkheid gecreëerd
voor personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven en voor militairen om rijksambtenaar te worden, om aldus een oplossing te bieden voor de personeelsoverschotten in die
diensten.
Het Rekenhof ging na of de verschillende vormen van mobiliteit en terbeschikkingstelling
effectief en efficiënt worden gebruikt en ook budgettair en financieel correct worden afgehandeld. Het betreft enerzijds de overplaatsingen via vrijwillige mobiliteit van personeel

437 Beleidsnota Ambtenarenzaken van 31 oktober 2006 van de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, belast met de interculturaliteit.
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van de ene federale dienst naar de andere en vanuit de autonome overheidsbedrijven, de
Krijgsmacht en de gemeenschappen en gewesten naar een federale dienst en anderzijds de
terbeschikkingstelling van personeel438.

2

Vrijwillige mobiliteit binnen de interne arbeidsmarkt van de federale overheid

2.1
Interne markt
Als alternatief voor de externe rekrutering via statutaire wervingsreserves biedt de interne markt de federale diensten de mogelijkheid om binnen de overheid zelf te rekruteren.
Van hun kant hebben vastbenoemde ambtenaren van het federaal administratief openbaar
ambt 439, de gemeenschappen en gewesten, de autonome overheidsbedrijven en de militairen daardoor de mogelijkheid hun loopbaan binnen de overheid te heroriënteren.
Het Selectiebureau van de Federale Overheid (Selor) is het centrale aanspreekpunt voor
de interne mobiliteit. Het beheert en controleert de aanvragen en bepaalt binnen een wettelijk kader440 de procedures en kwaliteitsnormen voor de rekrutering. Selor moet de interne markt ook promoten. Het ontwikkelde daartoe een online cv-databank met profielen,
waarin statutaire ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt en van de
autonome overheidsbedrijven worden opgenomen die interesse hebben om te worden overgeplaatst via vrijwillige mobiliteit 441. Wanneer federale diensten een beroep willen doen op
de interne markt, kunnen ze het competentieprofiel van de gewenste functie vergelijken
met de profielen in de databank. Federale diensten kunnen ook, eventueel in combinatie
met het raadplegen van de online cv-databank, de vacature integraal laten publiceren op
de website van Selor. De rekruterende dienst zelf organiseert de selectieproef. Sinds eind
2012 kunnen statutaire ambtenaren ook ingaan op een oproep tot kandidaten in het kader
van een vergelijkende selectie van Selor die voor iedereen, dus ook voor externen, openstaat 442.
2.2
Federale mobiliteit en mobiliteit vanuit de autonome overheidsbedrijven
Bij federale mobiliteit wordt een federale statutaire ambtenaar benoemd in een andere federale dienst, in een vacante betrekking van dezelfde of een gelijkwaardige graad of van
dezelfde klasse als de betrekking die hij tot dan heeft bekleed. Ambtenaren kunnen ook
onder bepaalde voorwaarden via federale mobiliteit promoveren binnen niveau A. De kan-

438 Omdat de effecten van de recentste reglementswijzigingen (o.m. het koninklijk besluit van 30 september 2012 houdende diverse maatregelen betreffende de selectie van het Rijkspersoneel) nog niet volledig zijn, werd daarmee
geen rekening gehouden.
439 Het federaal administratief openbaar ambt omvat de FOD’s, de POD’s en de diensten die ervan afhangen, het
burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging en de openbare instellingen bepaald in artikel 1, 3°, van
de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.
440 Het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal
administratief openbaar ambt, het koninklijk besluit van 7 maart 2007 tot organisatie van de vergelijkende selectie
en de indiensttreding in het federaal administratief openbaar ambt van sommige statutaire ambtenaren van de
autonome overheidsbedrijven en het koninklijk besluit van 12 juni 2006 tot regeling van het verwerven door de
militair van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing.
441 De cv-databank kan niet worden gebruikt voor mobiliteit vanuit de gemeenschappen en gewesten en vanuit de
Krijgsmacht.
442 Overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 september 2012 houdende diverse maatregelen betreffende de selectie van het Rijkspersoneel. De statutaire ambtenaar krijgt dan vrijstelling van één of meer modules.
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didaat kan in dienst worden geroepen als hij geslaagd is en gunstig gerangschikt in de
selectieproef443 en na een opzeggingstermijn van in principe dertig dagen die hij in zijn federale dienst van herkomst presteert. Hij hoeft geen stageperiode te doorlopen en behoudt
zijn anciënniteit.
Bij mobiliteit vanuit de autonome overheidsbedrijven wordt een statutaire ambtenaar uit
deze bedrijven tot rijksambtenaar benoemd in een vacante betrekking bij een federale
dienst na een kandidaatstelling en op basis van een bijkomende proef. In de praktijk beperkte deze mobiliteit zich tot overplaatsingen van vastbenoemden vanuit Belgacom en
bpost. Wie wordt overgeplaatst, wordt bezoldigd in de weddeschaal die is vastgelegd in een
omzettingstabel. Hij moet ook een stageperiode doorlopen. De toepassing van de omzettingstabel levert dikwijls een lager loon op. Onder bepaalde voorwaarden kennen de overheidsbedrijven wel een looncompensatie toe.
Het onderzoek leidde tot de volgende vaststellingen en aanbevelingen:
•

•

•

•

•

Selor beschikt niet over nauwkeurige gegevens over het aantal ambtenaren dat via mobiliteit in dienst wordt genomen. Het publiceert enkel het aantal aanvragen door de
federale diensten van selectieprocedures voor de interne markt.
De procedure via de cv-databank verloopt volledig online. De vergelijking van de selectiecriteria met de profielen in de databank geeft echter geen goede resultaten. Doordat
te weinig criteria kunnen worden ingegeven, is het aantal (anonieme) cv’s dat de databank aflevert doorgaans veel te hoog. De federale diensten konden zelf bepaalde profielen screenen, maar de criteria daartoe werden dikwijls niet meegedeeld en de controle
erop door Selor was ontoereikend. Sinds 2011 kiezen de overheidsdiensten meer en meer
voor de publicatie van een vacaturebericht.
Sommige kandidaten voldeden niet aan de deelnemingsvoorwaarden. In enkele gevallen werden kandidaten zelfs in dienst genomen, hoewel ze niet toelaatbaar waren. Selor
moet nauwgezetter toezien op de naleving van de deelnemingsvoorwaarden en de interne controle hierop versterken. Selor moet ook ten volle garanderen dat zijn klanten
tijdig en correct op de hoogte zijn van de deelnemingsvoorwaarden voor elke vacature
van de interne markt. Dit moet ook vermijden dat personeelsleden onrechtmatig worden bevorderd via de mobiliteit.
Selor kan personeelsleden van overheidsdiensten als selectieverantwoordelijke certificeren en hun het voorzitterschap van selectiecommissies toevertrouwen444. Bij bepaalde
federale diensten is geen enkele selectieverantwoordelijke gecertificeerd, bij de grotere
FOD’s (zoals Financiën en Justitie) zijn er te weinig gecertificeerden. De diensten voeren
aan dat het certificeringstraject van Selor te veel tijd vergt en de deelnemingsvoorwaarden streng zijn.
Als in een selectieproef meer kandidaten slagen dan er vacante functies zijn, wordt een
zogenaamde minireserve opgemaakt. Voor de federale mobiliteit is de geldigheidsduur
van dergelijke reserve niet reglementair vastgelegd. De federale diensten hanteren dan

443 Die bestaat uit een mondelinge proef (interview) met of zonder case. Bij een zeer groot aantal kandidaten, wat zich
zelden voordoet, organiseert Selor vooraf testen via de computer.
444 Koninklijk besluit van 19 november 2008 houdende vereenvoudiging van verscheidene reglementaire bepalingen
betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel.

298

•

•

•

ook een verschillende geldigheidsduur (van zes maanden tot twee jaar). De aankondiging van de selectie vermeldt niet wat de geldigheidsduur van de reserve zal zijn.
Alle federale diensten maken gebruik van zogenaamde schijnvacatures. In zulke gevallen wordt aan geïnteresseerden voor een bepaalde functie, doorgaans na een voorafgaand positief gesprek met een hoge ambtenaar van de overheidsdienst waar de functie
vacant is, de belofte gedaan dat zij in dienst zullen worden genomen. Daarna wordt de
procedure voor aanwerving via de interne markt opgestart, waarin deze personen steevast als eerste bij de proef eindigen en in dienst worden genomen. Dergelijke schijnvacatures moeten worden vermeden, ook al omdat ze kandidaten ervan kunnen weerhouden
deel te nemen aan procedures voor de interne markt omdat ze vermoeden dat de functie
is voorbestemd445.
Bij federale mobiliteit naar een betrekking in een gelijkwaardige graad kan het nodig
zijn de regeling tot vrijwaring van de wedde toe te passen. Het personeelslid behoudt
dan zijn jaarwedde tot hij in de weddeschaal van zijn nieuwe graad een jaarwedde krijgt
die minstens daaraan gelijk is446. De toepassing daarvan en de informatiedoorstroming
naar de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (CDVU) verloopt niet altijd goed, zodat af
en toe weddecorrecties nodig zijn.
Sommige personeelsleden van een autonoom overheidsbedrijf genoten in hun dienst
van oorsprong een functionele weddeschaal die hoger was dan de weddeschaal van de
graad waarin ze werden benoemd. De federale overheid blijft deze voordelige wedde
uitbetalen, hoewel ze enkel de weddeschaal mag toekennen overeenkomstig de graad
waarin de ambtenaar was benoemd447.

2.3
Interfederale mobiliteit
Sinds 2009 kunnen statutaire ambtenaren van gewesten en gemeenschappen via vrijwillige
mobiliteit overstappen naar de federale overheid en rijksambtenaar worden. De reglementaire bepalingen voor interfederale mobiliteit lopen in grote lijnen gelijk met die van de
federale mobiliteit. Er vonden slechts enkele interfederale overgangen plaats; Selor promoot de interfederale mobiliteit overigens niet meer. Volgende elementen verklaren mee
het geringe succes:
•
•
•

De weddeschalen liggen bij de gemeenschappen en gewesten iets hoger dan bij de federale overheid.
Er is geen behoud van anciënniteit en evenmin een vrijwaring van de wedde tot de
nieuwe wedde minstens gelijk is.
De termijn om het ambt op te nemen mag niet minder dan drie maanden bedragen, te
rekenen vanaf de kennisgeving van de toekenning.

2.4
Mobiliteit vanuit de Krijgsmacht
Ook militairen hebben de mogelijkheid gekregen om via vrijwillige mobiliteit over te stappen naar de federale overheid448. Dat moest het Ministerie van Landsverdediging in staat

445 Het onderzoeksrapport “Personeelsmobiliteit binnen de Vlaamse Overheid. Een kwantitatieve en kwalitatieve
studie naar de determinanten van (horizontale) mobiliteit” van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
(SBOV) vermeldt dezelfde conclusie. Ter beschikking op www.steunpuntbov.be.
446 Artikel 27, § 5, van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de
federale overheidsdiensten.
447 Koninklijk besluit van 7 maart 2007.
448 Wet van 16 juli 2005 en koninklijke besluiten van 12 juni 2006 en 4 oktober 2006.
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stellen om de normen voor personeelsvermindering te verwezenlijken en het personeelskader te verjongen449. Selor organiseert een vergelijkende selectie; na een periode van terbeschikkingstelling kan de militair worden overgeplaatst en wordt hij rijksambtenaar.
Defensie sluit met elke federale dienst die militairen in dienst wenst te nemen een protocolakkoord af, waarin de terbeschikkingstelling en de overplaatsing worden geregeld. De verdeling van de loonkosten verschilt: in sommige gevallen blijft Defensie na de overplaatsing
nog een deel van de loonkosten dragen.
Het proces om militairen te laten overstappen naar de federale overheid verliep heel vaak
moeizaam. Het aantal protocolakkoorden bleef beperkt en er waren veel minder overplaatsingen dan verwacht. Vanaf 2010 was er bovendien een duidelijke terugval: op dat ogenblik
waren de personeelsnormen bij Defensie bereikt en leidden de vereiste besparingen tot
minder vacatures bij de federale diensten.
De meeste overplaatsingen vonden plaats naar het administratieve en logistieke personeel
(CALog) van de politiezones. Eind 2012 waren 189 militairen overgeplaatst. Een experiment
om militairen over te plaatsen naar het operationeel kader van de Federale Politie kende,
met slechts vijftien overplaatsingen, weinig succes en zal niet meer worden herhaald. Ook
het aantal overplaatsingen (26) naar gevangenissen was kleiner dan gehoopt.
Bij de overplaatsing naar een federale dienst geniet de militair een vorm van vrijwaring van
wedde, beschermingswedde genoemd. Indien de jaarwedde, met inbegrip van toelagen en
premies, die hij in zijn nieuwe functie geniet, lager is dan de beschermingswedde, blijft de
militair de beschermingswedde genieten. De toepassing van deze regel vergt een maandelijkse vergelijking van de nieuwe met de oude wedde en blijkt, mede door de verschillende
wijzigingen aan de regelgeving, niet probleemloos te verlopen. Geregeld moeten weddecorrecties worden uitgevoerd en moeten te veel betaalde sommen worden teruggevorderd.
2.5
Impact van de interne markt
Het aantal vacatures via de interne markt vertegenwoordigde in 2012 slechts 2,57 % van alle
vacatures voor federale statutaire aanwervingsprocedures; het aantal sollicitanten bedroeg
0,69 % van alle sollicitaties voor federale statutaire wervingen.
Het aantal aanvragen voor selectieprocedures op de interne markt door federale diensten
nam tussen 2003 en 2006 toe en verdubbelde zelfs in de periode 2007-2008 in vergelijking
met 2006, vooral door de mogelijkheid die aan personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven werd geboden om rijksambtenaar te worden. Vanaf 2009 daalde het aantal
aanvragen sterk; in 2010 lag het alweer onder het niveau van 2003. Vandaag wordt enkel nog
de federale mobiliteit toegepast en gepromoot door Selor.
Om de impact van de interne markt te laten verhogen, zijn begeleiding, motivering en ondersteuning van leidinggevenden en personeelsleden van groot belang. Het personeel moet
ook meer en beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden om horizontaal te bewegen.
Ten slotte moeten schijnvacatures tot elke prijs worden vermeden.

449 De militair moet 40 jaar zijn om overgeplaatst te kunnen worden.
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3

Terbeschikkingstelling

Federale diensten stellen elkaar geregeld, bij overeenkomst, statutaire ambtenaren ter beschikking op basis van artikel 51 van het koninklijk besluit van 15 januari 2007. De overeenkomst vermeldt minstens welke dienst de kosten ten laste neemt en hoelang de terbeschikkingstelling duurt. Ter beschikking gestelde ambtenaren, die hiervoor hun akkoord moeten
geven, blijven voor hun loopbaan verbonden aan de federale dienst van herkomst en behouden daar hun rechten op bevordering, verandering van graad en overplaatsing. De redenen
waarvoor dergelijke terbeschikkingstellingen worden gebruikt, zijn zeer u
 iteenlopend.
Zo is er bijvoorbeeld de terbeschikkingstelling van achttien statutairen van het Belgisch
Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) aan andere federale diensten waarmee het bureau
nauw samenwerkt. De oorzaak is een tijdelijke overcapaciteit van twee commerciële diensten als gevolg van het afbouwen van bepaalde maatregelen ter bevordering van de landbouw.
Er gebeuren ook terbeschikkingstellingen op basis van specifieke wetten en besluiten. Zo
verlenen ambtenaren van de fiscale administraties bijstand aan de rechterlijke macht bij
fraudeonderzoeken of assisteren zij de Federale Politie in de strijd tegen de georganiseerde
misdaad. Ook worden ervaringsdeskundigen ter beschikking gesteld van diverse federale
diensten (project Armoede en Sociale Uitsluiting) en zijn er ter beschikkingstellingen van
militairen en detacheringen van ambtenaren van de Federale Politie bij het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD), het Comité P, het Comité I en de Kansspelcommissie. De Federale politie vordert de uitbetaalde lonen soms met ruime vertraging terug. Deze
dossiers worden niet nauwgezet opgevolgd en waren zelfs in eerste instantie niet terug te
vinden.
De “conventionele” federale mobiliteit, waarbij federale diensten, via Selor, ambtenaren ter
beschikking stellen van andere diensten (ook niet-federale), op basis van een overeenkomst
tussen de dienst van herkomst en de aannemende dienst, wordt niet gebruikt en slechts in
één geval werd de conventionele terbeschikkingstelling toegepast.
Begin 2012 kondigde Selor een nieuw concept aan: de Special Federal Forces, een tijdelijke
terbeschikkingstelling van specifieke expertise bij een andere dienst. Dit kende in september 2012 een eenmalig succes in het kader van de campagne “Durf vergelijken” van de FOD
Economie450. Federal Inplacement, een ander concept van Selor dat ook in 2012 werd aangekondigd en waarmee federale overheidsdiensten via een interactief platform van Selor profielen kunnen opvragen en aanbieden, kwam nooit van de grond. Beide concepten werden
overigens nooit gereglementeerd en zijn niet duidelijk afgelijnd. Zo zouden ze kennelijk
ook de tijdelijke overplaatsing van contractuele personeelsleden mogelijk moeten maken,
hoewel een dergelijke terbeschikkingstelling van contractuelen tot op heden wettelijk niet
is toegestaan.

450 Een campagne waarbij burgers in de gemeenten werden begeleid door federale ambtenaren bij het kiezen van de
voordeligste energieleverancier. Bij dit project werden 39 personeelsleden van andere federale diensten ingezet
voor een totaal van 101 werkdagen.
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Interne controle aankopen FOD Kanselarij en FOD Volksgezondheid

Interne controle van de aankopen
bij de FOD Kanselarij en de FOD
Volksgezondheid
Het Rekenhof heeft de internecontrolemaatregelen onderzocht die de FOD Kanselarij van de
Eerste Minister en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor
hun aankoopprocedures hebben ingesteld. Ter aanvulling heeft het de overheidsopdrachtendossiers van 2013 grondig onderzocht.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de aankoopprocessen in grote lijnen onder controle zijn
en dat beide FOD’s een aantal goede praktijken hanteren. Het heeft echter ook vastgesteld
dat bepaalde operationele risico’s niet of amper ondervangen worden door internecontrole
activiteiten. Zo zijn de aankoopprocedures niet voldoende geformaliseerd.
Het diepgaande onderzoek van de aankoopdossiers bracht bovendien lacunes aan het licht bij
de naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten.

1

Inleiding

1.1
Draagwijdte van het onderzoek
Het aankoopbeleid is voor de overheid erg belangrijk bij de uitvoering van haar taken.
Daarom heeft het Rekenhof beslist de aankoopprocedures van de federale departementen
te onderzoeken. In 2013 werden audits uitgevoerd bij de POD Maatschappelijke Integratie
en de FOD Sociale Zekerheid. In 2014 viel de keuze op de aankoopprocedures van de FOD
Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (hierna FOD Kanselarij en FOD Volksgezondheid).
Het doel was om alle aankoopprocessen te beoordelen, niet enkel de wettelijkheid en regelmatigheid van de overheidsopdrachten. Het Rekenhof is bijgevolg nagegaan of de risico’s
van een aankoopprocedure wel degelijk door internecontroleactiviteiten worden ondervangen.
Het Rekenhof heeft zijn audit aangevuld met een controle van de overeenstemming van de
aankopen met de wettelijke en reglementaire voorschriften, hoofdzakelijk op het vlak van
begrotingsrecht en overheidsopdrachtenrecht. Die controle had betrekking op een steekproef van aankoopdossiers uit 2013.
De audit vond plaats van januari tot juni 2014. Op 10 juli 2014 werd een ontwerpverslag
opgestuurd naar de voorzitters van de directiecomités van de FOD’s Kanselarij en Volksgezondheid, alsook naar de betrokken ministers.
De FOD Kanselarij en de FOD Volksgezondheid hebben hun opmerkingen bezorgd; ze zijn
in dit artikel verwerkt. Over het geheel hebben beide FOD’s geantwoord dat ze nota hebben
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genomen van de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof om de tekortkomingen
in hun aankoopbeleid te verhelpen.
1.2
Organisatie van de aankopen bij de gecontroleerde departementen
Beide FOD’s hebben geen gespecialiseerde dienst die centraal aankoopt, met uitzondering
van de logistieke en ICT-aankopen. Dat leidt tot een veelheid aan kopers en beperkt de
controle van die verrichtingen.
Bestellingen uit de catalogus van de FOR CMS-aankoopcentrale kunnen op basis van de
overeenkomsten rechtstreeks bij de leveranciers worden geplaatst 451.
Voor bestellingen die buiten de catalogus vallen en waarvoor een overheidsopdracht moet
worden geplaatst, passen de FOD’s naargelang van het bedrag verschillende interne procedures toe:
•

•

Aankopen voor minder dan 8.500 euro excl. btw (5.500 euro excl. btw vóór 1 juli 2013)
worden door middel van een eenvoudige bestelbon gedaan bij de gekozen leverancier,
dienstverlener of ondernemer.
Voor aankopen voor meer dan 8.500 euro excl. btw (5.500 euro zonder btw vóór
1 juli 2013) moet in principe een overheidsopdracht worden geplaatst met raadpleging
van meerdere ondernemers, dienstverleners of leveranciers.

2

Onderzoeksresultaten

2.1

Bevindingen in verband met de interne controle

2.1.1
Controleomgeving
Beide FOD’s beschikken over strategische en operationele plannen die hun opdracht omkaderen.
De FOD Volksgezondheid heeft zijn operationele doelstellingen op basis van de SMARTcriteria geformuleerd452. Die doelstellingen zijn nauwkeurig omschreven en via de evaluatiecycli (ontwikkelcirkels vóór 1 januari 2014) overgenomen in de individuele doelstellingen
van de medewerkers van de FOD.
De FOD Kanselarij formaliseert momenteel de formulering van de operationele doelstellingen volgens de SMART-criteria en de overname ervan in de individuele doelstellingen
van de medewerkers.

451 FOR CMS is een aankoopcentrale binnen de FOD Personeel en Organisatie die zich bezighoudt met de procedures
voor het plaatsen en opvolgen van gezamenlijke overheidsopdrachten. De centrale handelt hoofdzakelijk in het
belang van de federale overheidsdiensten als een groepering van kopers tot schaalvoordelen leidt. In de elektronische FOR CMS-catalogus zijn alle contracten van de aankoopcentrale opgenomen. De kopers van de verschillende
FOD’s kunnen dus rechtstreeks een bestelling plaatsen via die contracten, zonder een overheidsopdrachtprocedure uit te voeren. Zie het artikel “Overheidsopdrachten via de aankoopcentrale FOR CMS” hierna.
452 Specifiek, meetbaar, ambitieus, realiseerbaar en tijdsgebonden.
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De FOD Kanselarij heeft geen globale analyse in strikte zin uitgevoerd van de risico’s die
gepaard gaan met de aankoopcyclus. In bepaalde stadia van die cyclus zijn wel enkele beperkte analyses uitgevoerd.
De FOD Volksgezondheid heeft de risico’s die gepaard gaan met de aankoopcyclus geïdentificeerd en geanalyseerd, alsook de risico’s voor zijn strategisch plan. Zo heeft de dienst ook
TOWS-risicoanalyses453 uitgevoerd op basis van zijn operationeel plan, op het niveau van de
algemene directies en de stafdiensten. Bovendien is het principe van constante verbetering
van de administratieve praktijken een belangrijke zorg voor het management.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de aankoopprocessen in beide departementen gedeeltelijk worden beheerd door informaticasystemen die geen deel uitmaken van de SAP-Fedcom
boekhoudtoepassing. Die systemen zijn wel betrouwbaar en beveiligd.
Ten slotte beschikt enkel de FOD Volksgezondheid over een interne-auditdienst. Wat de
FOD Kanselarij betreft, werden contacten gelegd met andere horizontale departementen
(FOD Personeel en Organisatie, FOD Budget en Beheerscontrole) om die functie gemeenschappelijk te ontwikkelen.
2.1.2
Identificatie van de aankoopbehoeften
De algemene directies en stafdiensten van beide departementen stellen jaarlijks een planning op van hun aankopen. Die planning is gekoppeld aan de doelstellingen in hun operationele plannen, zonder dat er echter een globale aankoopstrategie op het niveau van de
FOD wordt opgesteld.
De vragende diensten, die in principe ook de gebruikers van de gekochte goederen en diensten zijn, bepalen de specificaties van de aankopen. Met uitzondering van de uit de FOR
CMS-catalogus bestelde benodigdheden, is er geen derde dienst die de technische specificaties van de aankopen herleest of verifieert (die specificaties zouden ontoereikend kunnen
zijn of niet stroken met de behoeften).
Met uitzondering van de klassieke delegatiebesluiten die de handtekenbevoegdheid voor
vastleggingen en vereffeningen vastleggen, hebben geen van beide departementen interne
richtlijnen over wie van de ambtenaren een aankoopprocedure mag opstarten (of tot aankoop mag overgaan).
2.1.3
Aankoopprocedure
Beide departementen werken voor hun overheidsopdrachten voornamelijk met de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Overeenkomstig de regelgeving vragen de diensten voor overheidsopdrachten boven
31.000 euro de Inspectie van Financiën om advies in het kader van de administratieve controle en begrotingscontrole454. Bovendien beschikt de FOD Volksgezondheid over een afdeling die alle overheidsopdrachten van meer dan 1.000 euro zonder btw controleert.

453 De TOWS-analyse is een variant op de SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) die het
accent legt op de uiterlijke elementen van de analyse.
454 Koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole.
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Daarnaast heeft het Rekenhof kunnen vaststellen dat beide departementen standaarddocumenten gebruiken en de documenten van de aankoopdossiers digitaliseren om ze in
SAP-Fedcom te integreren.
2.1.4
Uitvoering van de opdracht
Wat de opvolging van de uitvoering van een overheidsopdracht betreft, hebben de onderzochte departementen alleen schriftelijke richtlijnen of procedures in hun stafdiensten ICT
uitgevaardigd.
2.2

Bevindingen bij de controle van individuele aankoopdossiers

2.2.1
Naleving van de overheidsopdrachtenregelgeving
Uit het onderzoek van de aankoopdossiers is gebleken dat de aankopen die beide departementen455 rechtstreeks uitvoeren voor bedragen lager dan 8.500 excl. btw blijkbaar niet het
voorwerp zijn van een mededinging. Het Rekenhof heeft beide departementen eraan herinnerd dat het algemene mededingingsbeginsel onafhankelijk van het bedrag van toepassing
is456, hoewel dit soort opdrachten met een gewone factuur kan worden gegund457.
Bovendien heeft de FOD Volksgezondheid in enkele gevallen gehandeld in strijd met de
algemene beginselen van de overheidsopdrachtenregelgeving, in het bijzonder de mededinging en de gelijke behandeling. In een bepaald dossier werden zo de punten voor de
verschillende criteria niet juist berekend, waardoor de ontvangen offertes verkeerd werden
gerangschikt. In een ander dossier, nl. een verlenging van een vorige opdracht, heeft de
FOD ten onrechte een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gebruikt.
2.2.2

Toepassing van de begrotingsregelgeving

2.2.2.1
Vastleggingsprocedure
Bij de FOD Kanselarij zet de stafdienst Budget en Beheerscontrole (B&B) via een interne
(niet schriftelijk vastgelegde) richtlijn de verantwoordelijken van de budgetten aan om de
voorafgaande vastleggingen te gebruiken, ongeacht het bedrag van de uitgave. De procedure van het gelijktijdige visum op het niveau van de vastlegging en de vereffening voor de
kleine uitgaven van 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 458, wordt bijgevolg zeer beperkt toegepast.
Het Rekenhof heeft niettemin vastgesteld dat bepaalde aankoopdossiers met een klein bedrag pas ex-post werden vastgelegd (d.w.z. na ontvangst van de factuur). Het heeft de FOD
Kanselarij aangemoedigd om het gebruik van voorafgaande vastleggingen te formaliseren,

455 Namelijk de opdrachten die buiten de FOR CMS-aankoopcentrale zijn gegund.
456 Artikel 5 van de wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten bepaalt: “De aanbestedende overheden behandelen de aannemers, de leveranciers en de dienstverleners op
gelijke, niet-discriminerende en transparante wijze. De overheidsopdrachten worden gegund na mededinging, na verificatie van het toegangsrecht, kwalitatieve selectie en onderzoek van de offertes van de deelnemers, overeenkomstig
één van de in hoofdstuk IV bepaalde gunningsprocedures”.
457 Artikel 105 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
458 Sinds de invoering van Fedcom viseert de controleur van de vastleggingen de vastleggingen niet meer op het ogenblik van de machtiging tot uitbetaling. Hij doet dat wel achteraf.
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wat een goede administratieve praktijk is om de risico’s van kredietoverschrijding te beheersen.
Bij de FOD Volksgezondheid heeft het Rekenhof vastgesteld dat het merendeel van de aankopen van maximum 5.500 euro zonder btw ex-post werden vastgelegd overeenkomstig de
procedure van het gelijktijdige visum.
Hoewel deze handelwijze de begrotingsregelgeving niet formeel schendt, kan ze zorgen
voor een overschrijding van de kredieten. Aangezien dit departement een aanzienlijk aantal aankopen voor bedragen tot 5.500 euro zonder btw doet, is het Rekenhof van mening dat
het risico op kredietoverschrijding reëel is.
2.2.2.2
Codenvanummering
De Codenvacode is een door de FOD Budget en Beheerscontrole en het Rekenhof ingesteld
systeem om de aard van het proces achter een budgettaire vastlegging te kennen (overheidsopdracht, subsidies en dotaties, lonen en bezoldigingen, enz).
Tijdens zijn controle bij de twee departementen heeft het Rekenhof vastgesteld dat bepaalde dossiers een Codenvacode droegen die niet overeenstemde met de aard van de uitgevoerde uitgave.

3

Conclusies en aanbevelingen

3.1
Conclusies
Hoewel de FOD Kanselarij en de FOD Volksgezondheid geen globale aankoopstrategie voor
hun departement hebben ontwikkeld, hebben ze voldoende controle over het aankoopproces.
Beide departementen gebruiken bepaalde goede praktijken die moeten worden aangemoedigd, zoals het gebruik van standaarddocumenten, de digitalisering van de aankoopdocumenten, de zorg voor constante verbetering van de administratieve praktijken, het gebruik
van instrumenten voor de planning van aankopen en de controles van overheidsopdrachtendossiers door gespecialiseerde afdelingen.
Het Rekenhof heeft echter benadrukt dat bepaalde risico’s niet of amper ondervangen worden door internecontroleactiviteiten. Zo bestaat er geen programma voor een geïntegreerd
en gecontroleerd beheer van het aankoopproces.
Uit het grondige onderzoek van de aankoopdossiers blijken trouwens lacunes in de naleving van de regelgeving.
Ten slotte merkt het Rekenhof nog op dat de FOD Kanselarij niet over een interneauditdienst beschikt.
3.2
Aanbevelingen
Op vlak van organisatie en interne controle beveelt het Rekenhof aan maatregelen te nemen om het beheer van het aankoopproces in beide departementen te verbeteren:
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•
•
•
•
•

een globale planning van de aankopen ontwikkelen voor de hele FOD;
de digitalisering van de aankoopdocumenten standaardiseren in SAP-Fedcom;
alle procedures van overheidsopdrachten toevertrouwen aan een gecentraliseerde
dienst;
de procedures voor aankopen en overheidsopdrachten schriftelijk vastleggen;
het gebruik van standaarddocumenten veralgemenen voor alle aankopen.

Bovendien beveelt het Rekenhof aan bij de FOD Kanselarij een interne audit op te richten
overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne-audit
activiteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht.
Wat het beheer van de aankoopprocedures betreft, beveelt het Rekenhof beide departementen aan om de volgende administratieve praktijken in te voeren:
•
•
•

•

shortlists van potentiele leveranciers opstellen voor terugkerende aankopen en aankopen van kleine bedragen buiten de FOR CMS-centrale;
in onderhandelingsprocedures de onderhandeling (in het bijzonder over de prijs) met de
geraadpleegde inschrijvers systematiseren en formaliseren;
de oplevering van goederen en diensten systematiseren (zelfs voor bestellingen op basis
van de FOR CMS-catalogus) door een proces-verbaal van oplevering op te stellen of een
ontvangstdocument om de MIGO-procedure van SAP-Fedcom te formaliseren;
het beheer van de aankoopdossiers volledig automatiseren.

Tot slot moeten de wettelijke en reglementaire vereisten voor de budgettering en overheidsopdrachten worden nageleefd, ongeacht het bedrag van de uitgaven. Dat geldt vooral voor
de beginselen van mededinging en van de voorafgaande vastlegging.
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Overheidsopdrachten via de
aankoopcentrale FOR CMS
Het Rekenhof heeft de gunning en uitvoering van een aantal raamcontracten van de aankoopcentrale FOR CMS van de FOD Personeel en Organisatie geanalyseerd.
Het stelt vast dat de contracten beantwoorden aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
De manier waarop die overheidsopdrachten worden uitgevoerd bij de diverse federale departementen, wijst op bepaalde tekortkomingen en onregelmatigheden bij de naleving van de catalogusvoorwaarden, op het vlak van de conformiteit van de bestelbonnen en wat de toepassing
van boetes en verwijlintresten betreft.

1

Inleiding

1.1
Nut van aankoopcentrales voor de overheid
De overheid kan heel wat besparen door groepsaankopen te doen via raamcontracten. Door
grote volumes aan te kopen, kunnen lagere prijzen worden bedongen en worden de administratiekosten beperkt, aangezien de procedure voor een overheidsopdracht slechts één
keer moet worden opgestart. De doeltreffendheid van de aankopen wordt hierdoor verhoogd.
Er zijn ook kwalitatieve voordelen:
•
•
•

De diensten beschikken sneller over de gewenste goederen en diensten omdat de opdracht al gegund is.
De raamcontracten worden gegund door specialisten die goed vertrouwd zijn met de
producten en met de wettelijke procedures.
De omvang van de raamcontracten plaatst de overheid in een sterke positie bij contacten
met de leverancier en maakt het mogelijk veeleisender te zijn.

De toegevoegde waarde van raamcontracten maakt dat vele landen ze toevertrouwen aan
gespecialiseerde diensten.
In België is dat de dienst FOD Overschrijdende Raamcontracten (hierna FOR CMS459 genoemd) van de FOD Personeel & Organisatie (FOD P&O), die tien medewerkers telt
(7,1 VTE).
1.2
Reikwijdte en methode van de audit
Om de volledige procedure van de overheidsopdrachten die de dienst FOR CMS toepast
voor raamcontracten te kunnen evalueren, streefde het Rekenhof twee doelstellingen na:

459 FOR CMS staat voor Federale Opdrachtencentrale – Centrale de Marchés pour Services fédéraux.
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1.
2.

 agaan of de dienst FOR CMS tijdens de gunningsfase van de overheidsopdrachten
n
de wettelijkheid en de regelmatigheid van de procedure in acht neemt;
verifiëren of de uitvoeringsfase van de opdracht correct wordt gerealiseerd door de
departementen die met raamcontracten werken.

De audit vond plaats van april tot juli 2014.
In een eerste fase selecteerde het Rekenhof vijf raamcontracten op basis van het grote en/of
frequente gebruik ervan door de federale departementen, en onderwierp het de vijf bijbehorende, door de dienst FOR CMS gegunde overheidsopdrachten aan een grondige analyse460.
De controle spitste zich toe op de wettelijkheid van de procedures voor overheidsopdrachten (coherentie van de administratieve bepalingen in het bestek met de wet- en regelgeving,
naleving van de termijnen, toepassing van de selectie- en gunningscriteria, regelmatigheid
van de offertes, formele motivering, inlichting van de inschrijvers…).
In een tweede fase controleerde het Rekenhof de facturen en de opleveringen van de bestellingen461 die in 2013 werden geplaatst door de federale departementen (met uitzondering
van het Ministerie van Landsverdediging) in het kader van de vijf geselecteerde raamcontracten. De controle met betrekking tot de uitvoering van de prestaties beoogde voornamelijk de conformiteit van de bestelbonnen en van de leveringen, de naleving van de in het
raamcontract vervatte prijzen en voorwaarden, alsook de eventuele toepassing van boeten
en verwijlintresten in geval van laattijdige leveringen of achterstallige betalingen.
Het Rekenhof heeft de resultaten van zijn audit meegedeeld in een brief van
13 augustus 2014 aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de
Openbare Diensten en aan de voorzitter van de FOD P&O. In zijn antwoord van 8 september 2014 heeft de voorzitter van de FOD P&O de door het Rekenhof geformuleerde
conclusies en aanbevelingen onderschreven.

2

Onderzoeksresultaten

2.1

Naleving van de wettelijkheid en van de regelmatigheid bij het gunnen van
overheidsopdrachten
Het Rekenhof heeft de wettelijkheid onderzocht van de overheidsopdrachten die aan de vijf
geselecteerde raamcontracten zijn gekoppeld en heeft geen enkele inbreuk tegen de wet
vastgesteld.

460 De geselecteerde opdrachten (per productgroep) zijn:
• Brandstof: petroleumproducten over te pompen in citernes (FORCMS-PETROL-060 perceel 1);
• ICT: laptops (FORCMS-PC-074);
• Leveringen (papier, kantoorbenodigdheden en klein informaticamateriaal): kantoorbenodigdheden (FORCMSFBBB-069);
• Personenvoertuigen: categorie C compact stadsvoertuig C3 - berline (FORCMS-VV-045 perceel 8);
• Hygiëne en onderhoud: toiletpapier, papieren handdoekjes en dispensers (FORCMS-PTTP-044).
461 Voor elk van de zestien departementen werden voor elk van de vijf geselecteerde raamcontracten vijf verschillende
bestellingen gecontroleerd. Bij bepaalde departementen waren het er evenwel minder, bij gebrek aan voldoende
bestellingen.
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Bij de opdracht in verband met de petroleumproducten plaatst het Rekenhof evenwel een
vraagteken bij de gegrondheid van de formule die in het bestek vervat is voor de herziening
van de korting op de officiële brandstofprijs. Alleen de opdrachtnemer heeft baat bij die
formule, want bij een snelle stijging van de officiële brandstofprijs kan de korting die de
leverancier heeft voorgesteld, worden teruggeschroefd.
Bij de opdracht voor de levering van kantoorbenodigdheden werd geen enkele regelmatige
offerte ontvangen na de initiële offerteaanvraag en dus had de opdracht kunnen worden
gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Op basis van artikel
17, § 2, 1°, d) van de wet van 24 december 1993 kan immers rechtstreeks over de voorwaarden van de overeenkomst worden onderhandeld met de inschrijvers die op de initiële offerteaanvraag hebben gereageerd.
Door op die manier te werk te gaan had men de opdracht sneller kunnen gunnen en was
de periode zonder enig geldig raamcontract voor dat soort leveringen wezenlijk korter geweest. De nieuwe opdracht begon immers pas te lopen negen maanden na het verstrijken
van de vorige opdracht (31 december 2011). Dat de initiële opdracht tot drie keer toe met
twee maanden werd verlengd462 was dus niet voldoende, want gedurende bijna drie maanden was er geen raamcontract om dergelijke bestellingen te kunnen plaatsen.
In verband met de opdracht voor de levering van wagens stipt het Rekenhof tot slot aan dat
het bestek in kortingen voorzag voor toebehoren en uitrustingen die geen invloed hadden
op de rangschikking van de inschrijvers na toepassing van de toewijzingscriteria. Voor die
posten werd logischerwijze geen korting verkregen.
2.2

Controle van de uitvoeringsfase van de opdrachten in de departementen

2.2.1
Conformiteit van de bestelbon
Bij de lancering van een bestelling maken de federale departementen een bestelbon op. Dat
gebeurt in principe rechtstreeks via SAP-Fedcom en op de bon staan de hoeveelheden en
de eenheidsprijzen vermeld van de bestelde leveringen. De bon wordt verstuurd naar de
leverancier.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de meeste departementen leveringen 463 hebben besteld
bij de leverancier van kantoorbenodigdheden, terwijl de leveringen in kwestie niet (meer)
tot het raamcontract behoorden. Door de procedure voor overheidsopdrachten achterwege
te laten, hebben de departementen de toepasselijke wetsbepalingen miskend.
Het Rekenhof heeft ook verschillen vastgesteld tussen de eenheidsprijzen die op de bestelbonnen vermeld stonden en de prijzen die in de raamcontracten waren vastgelegd en die
door de leverancier werden gefactureerd.
2.2.2
Oplevering van geleverde goederen en diensten
De departementen moeten de oplevering van geleverde goederen en diensten formaliseren
in het administratieve dossier. Die formalisering maakt het mogelijk te verifiëren of de gele-

462 Een  bepaling in het bestek maakte dat mogelijk.
463 Bv. klein informaticamateriaal en snacks.
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verde goederen en diensten wel degelijk werden geleverd en opgeleverd, alvorens de factuur
betaalbaar te stellen. Op die manier wordt vermeden dat er betalingen worden uitgevoerd
voor prestaties die niet op conforme wijze zijn uitgevoerd.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de meeste dossiers voor bestellingen van kantoorbenodigdheden, toiletpapier en papieren handdoekjes geen bestelbonnen of processen-verbaal
van oplevering bevatten. Het heeft ook vastgesteld dat de MIGO-transactie in SAP-Fedcom
niet systematisch wordt gebruikt. Die transactie maakt het mogelijk de levering van een
geplaatste bestelling te registreren. Er moet echter worden opgemerkt dat die transactie
het enkel op kwantitatief vlak mogelijk maakt met zekerheid vast te stellen of de levering
strookt met de bestelbon (en dus niet op kwalitatief vlak).
In verband met de kantoorbenodigdheden heeft het Rekenhof bij verschillende departementen vastgesteld dat de datum op de factuur niet overeenstemde met de datum op het
leveringsborderel.
Voor diezelfde kantoorbenodigdheden heeft het Rekenhof vastgesteld dat er leveringen
hebben plaatsgevonden nog vóór er een bestelbon was opgemaakt.
2.2.3
Naleving van de prijzen en de voorwaarden in het raamcontract
Voor elk raamcontract plaatst de dienst FOR CMS op zijn website alle inlichtingen, catalogi
en prijslijsten voor leveringen en eventuele opties. De prijslijsten voor leveringen worden
regelmatig geactualiseerd aan de hand van de formule in de bestekken of op basis van tijdelijke, door de leveranciers aangeboden prijsdalingen.
Bij zijn controle heeft het Rekenhof vastgesteld dat de prijzen over het algemeen worden
gerespecteerd.
2.2.4

Naleving van de levertermijn die op de bestelbon is vermeld en eventuele
toepassing van boetes
Op grond van artikel 66, § 1, van de algemene aannemingsvoorwaarden heeft de aanbestedende overheid het recht boetes te heffen in geval van laattijdige uitvoering. Het bedrag van
die boetes is vastgesteld op 0,07 % per kalenderdag vertraging, met een maximum van 5 %
van de waarde van de laattijdig geleverde goederen. Het verstrijken van de leveringstermijn
stelt de leverancier al in gebreke.
Tijdens zijn audit heeft het Rekenhof vastgesteld dat goederen vaak te laat worden geleverd,
d.w.z. na het verstrijken van de termijnen die in de bestekken van de diverse raamcontracten zijn vervat 464. De departementen hebben echter geen boetes opgelegd aan de betrokken
leveranciers.
2.2.5
Naleving van de betalingstermijn en eventuele toepassing van verwijlintresten
Op grond van artikel 15, § 2, van de algemene aannemingsvoorwaarden is de termijn voor
het betalen van leveringen vastgesteld op 50 dagen, vanaf de datum waarop de opleveringsmodaliteiten werden beëindigd, voor zover de aanbestedende overheid zowel over de regel-

464 Die laattijdige leveringen deden zich voor bij alle gecontroleerde raamcontracten, behalve bij dat voor voertuigen.

Overheidsopdrachten via de aankoopcentrale FOR CMS / 311

matig opgestelde factuur beschikt als over de andere, eventueel vereiste documenten. Als
de betalingstermijn niet in acht wordt genomen, heeft de opdrachtnemer van rechtswege
en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een intrest 465. De termijn begint te
lopen vanaf het moment waarop de factuur wordt ontvangen.
De bestekken van de dienst FOR CMS omvatten een aanvullende bepaling in verband met
laattijdige betalingen: leveranciers mogen het ritme van de leveringen vertragen of de leveringen opschorten, op voorwaarde dat ze die beslissing aan het departement meedelen door
middel van een aangetekend schrijven met kopie aan de dienst FOR CMS. Die bepaling doet
echter geenszins afbreuk aan de mogelijkheid om verwijlintresten te eisen.
Tijdens zijn controle heeft het Rekenhof vastgesteld dat diverse facturen in verband met
bestellingen van kantoorbenodigdheden, toiletpapier en papieren handdoekjes laattijdig
werden betaald. Om een goede verstandhouding met de klanten-departementen te behouden, lijken de leveranciers in kwestie echter af te zien van hun recht om verwijlintresten te
eisen, en zelfs van hun recht om de leveringen te vertragen of op te schorten.

3

Conclusies en aanbevelingen

3.1
Procedure voor overheidsopdrachten door de dienst FOR CMS
De dossiers die gecontroleerd werden, waren volledig en de beslissingen en rapporten waren naar behoren en uitgebreid gemotiveerd.
De administratie heeft steevast alle buitengewone situaties kunnen afhandelen, zoals offertes die gelijkwaardig worden geacht of gevallen waarbij alle ingediende inschrijvingen
onregelmatig zijn.
De manier waarop de dienst FOR CMS die gevallen heeft afgehandeld, was correct maar
heeft de afwikkelingstermijn verlengd en creëerde een vacuüm tussen het moment waarop
het ene raamcontract eindigde en het andere aanving.
Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, beveelt het Rekenhof de dienst FOR
CMS aan de looptijd van de raamcontracten te houden op drie jaar, maar in het bestek de
mogelijkheid op te nemen het contract met maximaal een jaar te verlengen, via drie bijvoegsels van vier maanden. Op die manier wordt de wettelijk opgelegde maximale termijn
voor de geldigheid van overheidsopdrachten (vier jaar) in acht genomen.
3.2
Uitvoering van de bestellingen door de verschillende federale departementen
Hoewel de gecontroleerde departementen een uiteenlopende bestuurlijke aanpak hanteren, doen zich in de meeste departementen vergelijkbare problemen en vergissingen voor
in verband met de uitvoering van de raamcontracten.
Daarom beveelt het Rekenhof de dienst FOR CMS aan de departementen te herinneren aan
hun rechten en verplichtingen aangaande de uitvoering van opdrachten.

465 De intrestvoet wordt bepaald met verwijzing naar de intrestvoet die de Europese Centrale Bank toepast voor haar
basisherfinancieringstransactie, verhoogd met 7 %.
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Daarnaast zouden de federale departementen de dienst FOR CMS systematisch op de hoogte moeten brengen bij problemen of incidenten (bv. leveringen die herhaaldelijk vertraging
oplopen of goederen die niet voorradig zijn). Op die manier kan de dienst FOR CMS sneller
terugkoppelen naar de leverancier, zodat die zijn prestaties op gepaste wijze kan bijsturen.
3.2.1

Conformiteit van de bestelbon, inachtneming van de prijzen en oplevering van
de geleverde goederen en diensten
Het Rekenhof pleit voor een veralgemeend gebruik van e-Catalogue466 , dat samenhangt met
SAP-Fedcom, voor alle raamcontracten die de dienst FOR CMS beheert. Dat zou het aantal
fouten in verband met de prijzen of de goederen in de catalogi sterk doen afnemen.
In verband met de oplevering van geleverde goederen en diensten beveelt het Rekenhof aan
systematisch de bestelbon te controleren of een proces-verbaal van oplevering op te stellen.
Dat document wordt dan bezorgd aan de medewerker die de oplevering in SAP-Fedcom
moet bevestigen.
Het Rekenhof herinnert eraan dat er een nieuwe overheidsopdracht moet worden gegund
als bij de leverancier van een raamcontract een bestelling wordt geplaatst uit een catalogus die niet bij de overeenkomst hoort. Dat vergt dus een afzonderlijke procedure, waarbij
de principes van de mededinging, de gelijke behandeling en de niet-discriminatie in acht
worden genomen.
3.2.2
Naleving van de leverings- en betalingstermijnen
De reglementering inzake overheidsopdrachten voorziet in boeten en verwijlintresten als
de leverings- en betalingstermijnen niet worden gerespecteerd. In geval van een laattijdige
levering moeten de departementen het bedrag van de boete berekenen en die inhouden op
het bedrag van de factuur van de in gebreke gebleven leverancier.
Het Rekenhof herinnert eraan dat elke factuur zonder uitstel in de SAP-Fedcomboekhouding
moet worden geregistreerd en binnen de vastgelegde termijnen moet worden vereffend en
betaald, en dit om verwijlintresten te vermijden. Het beveelt de departementen aan gepaste
procedures in te stellen om achterstallige betalingen te vermijden.

466 e-Catalogue is een e-Procurementapplicatie. Het is een platform waarop departementen en ondernemingen catalogi kunnen inkijken en elektronisch bestellingen kunnen plaatsen
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Overheidsopdrachten voor
consultancydiensten
Het Rekenhof heeft de rechtmatigheid onderzocht van overheidsopdrachten voor de levering
van consultancydiensten geplaatst door de FOD Financiën, de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Justitie. Het heeft tekortkomingen
vastgesteld bij de plaatsing van de opdrachten en drong erop aan de wettelijke en reglementaire
bepalingen na te leven die gelden in verband met de maximale looptijd van overheidsopdrachten, het respect voor de gelijkheid, de mededinging bij latere uitbreidingen of andere wijzigingen aan de opdracht, de formele motiveringsplicht en de informatie aan de inschrijvers. Het
heeft ook aanbevolen bij de uitvoering van de opdrachten de regels in acht te nemen wat betreft
de borgtocht, de vertragingsboetes, de betalingstermijnen, de verwijlintresten en de verantwoording en aanvaarding van de prestaties.

1

Context

Het Rekenhof onderzocht een selectie van overheidsopdrachten voor consultancydiensten
gegund door de FOD Financiën, de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (hierna:
FOD Economie), de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Justitie467. Consultancy kan o.m.
worden gedefinieerd als “de praktijk van het geven van deskundig advies binnen een bepaald
gebied”.
In totaal werden voor de vier departementen 52 dossiers onderzocht voor een totaal bedrag
van afgerond 13,5 miljoen euro. Bij de selectie werd rekening gehouden met het voorwerp
en de gunningswijze van de opdrachten, om de diversiteit te waarborgen, en met het bedrag
ervan, om de materialiteit te verzekeren. Bij zijn onderzoek focuste het Rekenhof op de
rechtmatigheid van deze overheidsopdrachten, zowel op het vlak van de plaatsing als van
de uitvoering.
Na een tegensprekelijke procedure met de administratie werden de verslagen toegezonden
aan de toezichthoudende ministers468. Bij de afsluiting van dit Boek hadden de ministers
van Economie, Mobiliteit en Vervoer en Justitie niet geantwoord op het verslag dat het
Rekenhof hun had toegestuurd. Het antwoord van de administratie wordt weergegeven in
punt 4.

467 De geselecteerde overheidsopdrachten vallen onder het toepassingsgebied van de toen geldende overheidsopdrachtenregelgeving (wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten en zijn uitvoeringsbesluiten). De huidige overheidsopdrachtenregelgeving is in werking getreden op 1 juli 2013 (wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten, en de uitvoeringsbesluiten ervan).
468 Brieven van 9 en 23 april 2014 en 30 juli 2014. Met de FOD Financiën werd, vanwege het beperkte aantal vaststellingen, slechts een mondelinge tegensprekelijke procedure gevoerd.
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2

Onderzoeksresultaten

2.1

Plaatsing van de opdrachten

2.1.1
Gelijkheid en mededinging
Volgens het principe van de mededinging, een van de basisbeginselen van de overheidsopdrachtenregelgeving, kan een aanbestedende overheid zich niet voor langere termijn
verbinden aan een bepaalde medecontractant. Ze moet dus regelmatig opnieuw de markt
raadplegen. Over het algemeen wordt een maximale looptijd van vier jaar als redelijk beschouwd, hoewel de specifieke omstandigheden van een concrete opdracht eventueel een
langere looptijd kunnen vereisen. De nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving bevestigt
overigens expliciet deze termijn van vier jaar469.
De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft in één dossier de indicatieve looptijd van vier jaar
met vier jaar overschreden, terwijl de FOD Economie de basisprincipes van gelijkheid en
mededinging heeft geschonden door in één dossier achteraf aanzienlijke uitbreidingen te
plaatsen of wijzigingen aan te brengen. Dergelijke uitbreidingen vormen een inbreuk op
het Gemeenschapsrecht, met name op het mededingings- en gelijkheidsbeginsel. In dat
verband kan worden verwezen naar de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, dat
op principiële wijze heeft geoordeeld dat de plicht tot eerbiediging van het transparantiebeginsel en het beginsel van de gelijke behandeling van de inschrijvers op een overheidsopdracht niet alleen betrekking heeft op de plaatsingsfase, maar ook in acht moet worden
genomen tijdens de uitvoeringsfase. Een wezenlijke wijziging van een opdracht tijdens de
uitvoering ervan vormt een nieuwe overheidsopdracht, waarvoor een nieuwe procedure
moet worden uitgeschreven470.
Het Rekenhof wijst ook op het feit dat de aanbestedende overheid gerechtigd is de opdracht
eenzijdig te wijzigen, voor zover het voorwerp van de opdracht onveranderd blijft en de
wijziging in waarde beperkt is tot 15 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag471.
2.1.2
Formele motiveringsplicht
Overheidsopdrachten worden in principe geplaatst bij aanbesteding of bij offerteaanvraag.
Zij kunnen slechts bij onderhandelingsprocedure worden geplaatst in de wettelijk vastgelegde gevallen472. Wanneer de overheid een beroep doet op de onderhandelingsprocedure,
moet uit de formele motivering blijken dat de voorwaarden vervuld zijn om een beroep te
mogen doen op deze procedure.
De vier onderzochte FOD’s moeten deze formele motiveringsplicht beter naleven. Het Rekenhof stelde vast dat de beslissing om een beroep te doen op de onderhandelingsprocedure niet altijd voldoende was gemotiveerd of vond in het dossier zelfs geen gemotiveerde
beslissing terug.

469 Artikel 37, § 2, van de voormelde wet van 15 juni 2006.
470 Europees Hof van Justitie, 19 juni 2008, zaak C-454/06 Pressetext Nachrichtenagentur.  
471 Behalve indien een beroep kan worden gedaan op de in artikel 37, 2°, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken (hierna KB Uitvoering) opgesomde gevallen waarin de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
wordt toegepast.
472 Artikelen 13 en 17 van de Overheidsopdrachtenwet 1993.
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Rekening houdende met het complexe technische karakter van sommige dossiers, kon het
Rekenhof niet uitsluiten dat de voorwaarde van technische specificiteit aanwezig was, maar
de vier FOD’s motiveerden niet afdoende dat de technische redenen van die aard zijn dat de
opdracht absoluut aan de dienstverlener moest worden gegund473.
Ten slotte verantwoordden de FOD’s Financiën, Justitie en Economie in een beperkt aantal
dossiers de beslissing tot plaatsing van de uitbreiding van de opdracht door onvoorziene
omstandigheden474. Uit een analyse van de dossiers bleek aan het begrip "onvoorziene omstandigheden" echter een te ruime of een verkeerde invulling te zijn gegeven.
2.1.3
Informatieverplichting
Bij opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave de drempel van 67.000 euro exclusief
btw niet overschrijdt, moet de aanbestedende overheid onmiddellijk na het nemen van de
gunningsbeslissing elke kandidaat of inschrijver schriftelijk informeren dat hij niet werd
geselecteerd of dat zijn offerte werd geweerd of niet gekozen475, waarna de kandidaat-inschrijver binnen dertig dagen om toelichting kan verzoeken.
Het Rekenhof merkte op dat de FOD’s Economie, Mobiliteit en Vervoer en Justitie deze informatieverplichting niet steeds hebben nageleefd.
2.2

Uitvoering van de overeenkomst

2.2.1
Borgstelling
Een opdrachtnemer is, voor opdrachten met een geraamd bedrag gelijk aan of hoger dan
22.000 euro exclusief btw en buiten een aantal uitzonderingsgevallen476, verplicht een
borgtocht te stellen binnen dertig kalenderdagen na de gunning van de opdracht 477.
Het Rekenhof stelde in meerdere dossiers van de FOD’s Economie, Mobiliteit en Vervoer
en Justitie vast dat het bewijs van borgstelling ontbrak, waardoor het onduidelijk is of deze
borg wel degelijk werd gesteld.
Hoewel de aanbestedende overheid over maatregelen en sancties beschikt wanneer de opdrachtnemer verzuimt (tijdig) een borgtocht te stellen478, hebben deze drie FOD’s echter in
geen enkel van deze dossiers de in de reglementering opgenomen maatregelen of straffen
toegepast.

473
474
475
476

Artikel 17, § 2, 1°, f), van de Overheidsopdrachtenwet 1993.
Artikel 17, § 2, 2°, a), van de Overheidsopdrachtenwet 1993.
Artikel 65/29 van de Overheidsopdrachtenwet 1993 juncto artikel 80, § 2, tweede lid, 2°, KB van 8 januari 1996.
Artikel 5, § 1, vijfde lid, van de algemene aannemingsvoorwaarden voor aanneming van werken, leveringen en
diensten die als bijlage zijn opgenomen bij het KB van 26 september 1996 (hierna de AAV).
477 De regels voor de borgtocht worden vermeld in de artikelen 5 tot en met 9 van de AAV.
478 Een straf van 0,02 % van de oorspronkelijke aannemingssom per dag vertraging, met een maximum van 2 % van
de oorspronkelijke aannemingssom, een forfaitaire straf van 2 % van de oorspronkelijke aannemingssom, na een
ingebrekestelling of het toepassen van de maatregelen van ambtswege, opgesomd in artikel 20, § 6, van de AAV,
waaronder de verbreking van de opdracht.
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2.2.2
Uitvoeringstermijn
Het Rekenhof heeft ook onderzocht of de contractuele uitvoeringstermijn werd nageleefd
en stelde hierbij vast dat bij de drie voormelde FOD’s opdrachten met vertraging waren
uitgevoerd.
De overheidsopdrachtenreglementering bepaalt dat de boete per kalenderdag vertraging
van rechtswege 0,07 % bedraagt van de waarde van de met eenzelfde vertraging verleende
diensten, met een maximum van 5 %479. Een boete waarvan het totaalbedrag minder dan
55 euro per opdracht bedraagt, wordt echter niet toegepast.
De FOD’s Economie, Mobiliteit en Vervoer en Justitie hebben echter nagelaten de (eventueel) toepasselijke reglementaire vertragingsboetes in te houden.
2.2.3
Betalingstermijn
De betalingstermijn voor overheidsopdrachten van diensten bedraagt 50 kalenderdagen
vanaf de beëindiging van de keuringsformaliteiten en na ontvangst van de factuur480.
Het Rekenhof heeft onderzocht of deze betalingstermijn werd gerespecteerd en stelde vast
dat de FOD’s Financiën en Justitie meerdere facturen met vertraging hebben betaald.
De dienstverlener heeft, bij overschrijding van die betalingstermijn, van rechtswege en
zonder ingebrekestelling recht op de betaling van verwijlintresten481. Tijdens het dossieronderzoek werd vastgesteld dat beide FOD’s naar aanleiding van de laattijdige betalingen
veelal verzuimden de reglementaire verwijlintresten te betalen.
2.2.4
Verantwoording en aanvaarding van de prestaties
Betalingen mogen alleen gebeuren voor verstrekte en aanvaarde diensten482. Dit principe
houdt in dat de diensten enkel mogen worden betaald als een vertegenwoordiger van de
aanbestedende overheid heeft vastgesteld dat zij voldoen aan de voorschriften van het bestek. Deze vaststellingen worden opgenomen in een proces-verbaal van oplevering483.
Het Rekenhof stelde in verschillende dossiers van de FOD’s Justitie, Financiën en Economie
vast dat er geen proces-verbaal van oplevering kon worden voorgelegd.
2.2.5
Voorafgaande vastlegging van de verbintenis
De goedkeuring van de contracten en overeenkomsten voor werken, leveringen en diensten
mag niet worden genotificeerd vooraleer ze zijn aangerekend op de vastleggingskredieten484.
Tijdens zijn onderzoek van de selectie stelde het Rekenhof echter bij de vier FOD’s vast dat
overheidsopdrachten werden aangevat vooraleer zij budgettair waren vastgelegd.

479 Artikel 75, § 1, van de AAV.
480 Artikel 15, § 2, van de AAV.
481 Artikel 15, § 4, van de AAV.
482 Artikel 8 van de Overheidsopdrachtenwet 1993 (bevestigd in artikel 7 van de Overheidsopdrachtenwet 2006).
483 Artikel 74, § 2, van de AAV.
484 Artikel 24, eerste lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit
van de federale Staat.
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3

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat niet alle onderzochte opdrachten op een even grondige
manier werden voorbereid. Het beveelt aan in de toekomst de overheidsopdrachten voor
consultancydiensten zorgvuldiger te ramen en voor te bereiden, zodat latere uitbreidingen
of andere wijzigingen aan de opdracht de basisprincipes van gelijkheid en mededinging
niet schenden. Rekening houdend met de bepalingen van de nieuwe overheidsopdrachtenwet moet de volledige looptijd van opdrachten over het algemeen beperkt zijn tot vier jaar.
Afwijkingen op deze termijn kunnen enkel met een expliciete en afdoende motivering.
Het Rekenhof beveelt aan dat de FOD’s alle gegronde motieven in de gemotiveerde beslissing opnemen wanneer een beroep wordt gedaan op de onderhandelingsprocedure met of
zonder bekendmaking485.
De FOD’s moeten ook strikter waken over de naleving van de reglementaire voorschriften
inzake de informatieplicht 486.
Het Rekenhof herinnert de FOD en POD’s bovendien aan de verplichting om de geldende
bepalingen inzake de borgstelling nauwgezet na te leven en in voorkomend geval de vastgelegde maatregelen en straffen systematisch toe te passen487. Eenzelfde aanbeveling geldt
voor de opvolging van de uitvoeringstermijn van de opdrachten en de toepassing van de in
de reglementering opgenomen boeteclausules488.
Bij de laattijdige betaling van facturen489 moeten verwijlintresten worden betaald aangezien
die van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn aan de dienstverlener490.
Wat de verantwoording en aanvaarding van de geleverde prestaties betreft, vestigt het
Rekenhof de aandacht op de vanaf 1 juli 2013 geldende bepalingen voor het opstellen van
een proces-verbaal van oplevering voor opdrachten met een geraamd bedrag hoger dan
8.500 euro exclusief btw491.
Het beveelt ten slotte aan het principe van de voorafgaande budgettaire vastlegging van de
aangegane verbintenissen strikter na te leven492.

4

Antwoorden van de administratie

In een brief van 27 maart 2014 deelde de FOD Economie mee dat hij de interne nota’s
voor het besluitvormingsproces had aangepast en had verduidelijkt welke elementen de

485 Deze formele motiveringsplicht wordt bevestigd in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
486 Momenteel opgenomen in titel II van voormelde wet 17 juni 2013.
487 Artikel 29 van het nieuwe KB Uitvoering.
488 Artikel 154 van het nieuwe KB Uitvoering.
489 Artikel 160 van het nieuwe KB Uitvoering.
490 Dit principe wordt overigens uitdrukkelijk bevestigd in artikel 69, § 1 en 2, van het nieuwe KB Uitvoering.
491 Artikel 156 van het nieuwe KB Uitvoering.
492 Artikel 24, eerste lid, van voormelde wet van 22 mei 2003.
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 emotiveerde beslissingen moeten bevatten, in het bijzonder m.b.t. de formele en feitelijke
g
motivering bij de onderhandelingsprocedures.
In verband met de opmaak van een proces-verbaal voor opdrachten vanaf 8.500 euro (exclusief btw) wenste de FOD te weten binnen welke tijdspanne de SAP-Fedcomtoepassing
hiervoor een oplossing kan aanreiken en in welke mate elk departement individueel de
processen voor de uitvoering van overheidsopdrachten verder moet ontwikkelen.
Het Rekenhof vestigt de aandacht op het feit dat de departementen de bestaande regelgeving voor de opmaak van een proces-verbaal moeten blijven toepassen totdat SAP-Fedcom
een antwoord biedt.
Tot slot deelde de FOD mee dat hij alle specifieke en structurele aanbevelingen ter harte
neemt en de nodige aanpassingen zal doorvoeren.
De FOD Mobiliteit en Vervoer verstrekte een aantal toelichtingen in een brief van
7 april 2014, maar deze geven geen aanleiding tot een aanpassing van de onderzoeksbevindingen van het Rekenhof.
In zijn brief van 23 juni 2014 wenste de FOD Justitie weinig inhoudelijke commentaar toe te
voegen aan het ontwerpverslag. De FOD zal voortaan wel een bijzonder bestek opstellen bij
onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking onder de Europese drempelbedragen
en voor elk dossier een gemotiveerde gunningsbeslissing opstellen. Hij wees eveneens op
de recente oprichting van een interne-auditdienst, die o.m. zal instaan voor de evaluatie en
de verbetering van de processen. Ten slotte deelde de FOD mee dat hij de bestaande werkmethodes zal aanpassen om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van het Rekenhof.
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Langlopende
overheidsopdrachten
Het Rekenhof heeft de rechtmatigheid onderzocht van langlopende overheidsopdrachten bij
de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en de FOD
Justitie. Uit zijn onderzoek bleek dat een groot deel van de onderzochte overeenkomsten een
te lange looptijd hadden. Ook werden een aantal overeenkomsten op onrechtmatige of nietcontractuele wijze verlengd. Naast het gebrek aan periodieke mededinging van bepaalde overeenkomsten, waren de bedragen die werden gefactureerd vaak niet terug te brengen tot de bedragen die oorspronkelijk waren opgenomen in de (al dan niet gewijzigde) basisovereenkomst.

1

Context

Het Rekenhof onderzocht in de loop van 2013 een selectie van langlopende overheidsopdrachten 493 van de FOD’s Binnenlandse Zaken, Justitie en Economie, KMO, Middenstand
en Energie (hierna FOD Economie).
In totaal werden voor de drie departementen 100 dossiers onderzocht voor een bedrag van
afgerond 32,7 miljoen euro. Bij de selectie op basis van de bij de departementen verkregen
overzichtslijsten werd rekening gehouden met het voorwerp, het bedrag en de meegedeelde
contractuele of reële looptijd van de overeenkomsten. Hierbij focuste het Rekenhof vooral
op de geplande en de werkelijke looptijd van de overeenkomsten, de al dan niet rechtmatige
verlenging van de overeenkomsten en de mate waarin de gefactureerde bedragen terug te
brengen waren tot de oorspronkelijke overeenkomsten en de latere wijzigingen ervan.
Bij afsluiting van dit Boek hadden de toezichthoudende ministers nog geen antwoord verstrekt op het verslag dat het Rekenhof hun, na een tegensprekelijke procedure met de administratie, met brieven van 24 april 2014 had toegezonden. Het antwoord van de administratie wordt weergegeven in punt 4.

2

Onderzoeksresultaten

Het Rekenhof merkt op dat het bij een groot aantal van de onderzochte overeenkomsten
van de FOD Binnenlandse Zaken (73 %) en van de FOD Economie (41 %) niet uit de ter
beschikking gestelde dossierstukken kon afleiden of de gunning was gebeurd in overeenstemming met de overheidsopdrachtenregelgeving noch via welke gunningsprocedure de
overeenkomst was gesloten. Bij de FOD Binnenlandse Zaken ontbraken, zelfs nadat het

493 Met langlopende overheidsopdrachten worden niet enkel de opdrachten bedoeld die als meerjarig moeten worden
beschouwd op basis van de bepalingen van het bijzonder bestek, maar ook de opdrachten die, hoewel oorspronkelijk van korte duur, achteraf een of meerdere malen werden verlengd. De geselecteerde overheidsopdrachten
vallen alle onder het toepassingsgebied van de toen geldende overheidsopdrachtenregelgeving (wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en zijn uitvoeringsbesluiten). De huidige “nieuwe” overheidsopdrachtenregelgeving is in werking
getreden op 1 juli 2013 (wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van
werken, leveringen en diensten, en de uitvoeringsbesluiten ervan).
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Rekenhof een vragenlijst met specifieke vragen per dossier had voorgelegd, nog steeds relevante dossierstukken in een relatief groot aantal van de onderzochte dossiers, wat het
onderzoek bemoeilijkte.
2.1
Geplande en werkelijke looptijd van de overeenkomsten
Een aanbestedende overheid kan zich niet langdurig verbinden aan een bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener en moet dus regelmatig de markt raadplegen. Dit vloeit
voort uit het principe van de mededinging, een van de belangrijkste basisbeginselen van
de overheidsopdrachtenregelgeving. Over het algemeen wordt een maximale looptijd van
vier jaar als redelijk beschouwd, hoewel de specifieke omstandigheden van een concrete
opdracht eventueel een langere looptijd kunnen vereisen. De nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving bevestigt overigens expliciet deze termijn van vier jaar494.
Bij de FOD Binnenlandse Zaken had het merendeel onderzochte dossiers (25 van de 37) een
initieel geplande looptijd van meer dan vier jaar, in 23 ervan sloot de administratie zelfs een
overeenkomst van onbepaalde duur495. Slechts een van de 37 onderzochte overeenkomsten
had een werkelijke looptijd van maximaal vier jaar, negentien overeenkomsten hadden zelfs
een werkelijke looptijd van minstens tien jaar. Een aantal van deze (te) lang lopende overeenkomsten werden inmiddels weliswaar opnieuw in mededinging gesteld of stopgezet.
In zestien van de 27 bij de FOD Economie onderzochte dossiers werd een overeenkomst gesloten van onbepaalde duur of met een initiële looptijd van meer dan vier jaar. Het Rekenhof stelde vast dat zeventien van de onderzochte overeenkomsten een werkelijke looptijd
hadden van méér dan vier jaar. Eén dossier liep zelfs over een termijn van 60 jaar.
Bij de FOD Justitie stelde het Rekenhof vast dat negentien van de 35 overeenkomsten van
onbepaalde duur waren of een initiële looptijd hadden van meer dan vier jaar. Al deze overeenkomsten bleken bovendien uiteindelijk een werkelijke looptijd te hebben van minstens
vijf jaar.
2.2
Verlenging van de opdracht
Een aantal van de onderzochte overeenkomsten werd in elk van de departementen ook
op een onrechtmatige wijze verlengd. Het betrof ofwel overeenkomsten met een beperkte
looptijd die tegen de contractuele voorschriften in en zonder expliciete verantwoording
stilzwijgend werden verlengd, overeenkomsten die stilzwijgend werden verlengd in plaats
van schriftelijk of overeenkomsten die werden verlengd zonder de ingeroepen technische
specificiteit of hoogdringendheid uitdrukkelijk en afdoende te motiveren.
Bij de FOD Justitie bleek ook dat in tien van de 35 onderzochte dossiers de goedkeuring
door de bevoegde autoriteiten en de budgettaire vastlegging van de contractverlenging
laattijdig gebeurden, namelijk op het ogenblik dat de nieuwe termijn reeds een aanvang
had genomen en dat de prestaties deels of zelfs (bijna) volledig waren uitgevoerd.

494 Artikel 37, § 2, van de voormelde wet van 15 juni 2006.
495 Deze overeenkomsten van onbepaalde duur bestaan vaak uit een vaste basisperiode waarna, tenzij beëindiging
ervan door een van de contractpartijen, de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd voor opeenvolgende (jaarlijkse) periodes.
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Naast het grote aantal overeenkomsten van onbepaalde duur die vaak jaarlijks stilzwijgend
verlengd worden, versterken en bevestigen deze onrechtmatige verlengingen, de praktijk
om gesloten overeenkomsten lang te laten lopen en niet opnieuw in mededinging te stellen.
Bovendien vormen dergelijke uitbreidingen niet enkel een inbreuk op de contractuele bepalingen, maar ook op het Gemeenschapsrecht, met name op het mededingings- en gelijkheidsbeginsel. Het Europees Hof van Justitie oordeelde immers496 op principiële wijze dat een wezenlijke
wijziging van een gegunde opdracht tijdens de uitvoering ervan een nieuwe overheidsopdracht
uitmaakt, waarvoor een nieuwe gunningsprocedure moet worden uitgeschreven.
Ten slotte wijst het Rekenhof in dit verband ook op de nieuwe wet- en regelgeving497, die
bepaalt dat de aanbestedende overheid gerechtigd is de oorspronkelijke opdracht eenzijdig
te wijzigen (met inbegrip van eventuele verlengingen) voor zover cumulatief voldaan is aan
de volgende voorwaarden:
•
•

•

het voorwerp van de opdracht blijft onveranderd;
de wijziging in waarde blijft beperkt tot 15 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag,
afgezien van de gevallen waarin de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
wordt toegepast en waarvoor in een specifieke drempel van 50 % is voorzien;
er wordt, zo nodig, voorzien in een passende compensatie voor de opdrachtnemer.

2.3
Controle van het gefactureerde bedrag
Het Rekenhof heeft ook een controle uitgevoerd op de bedragen die voor de geselecteerde
langlopende overheidsopdrachten werden gefactureerd. Het heeft voor elke overeenkomst
een recente factuur opgevraagd en vervolgens getracht om de in deze facturen gehanteerde
eenheidsprijzen terug te brengen tot de prijzen vermeld in de (eventueel gewijzigde) basisovereenkomsten.
Slechts in een beperkt aantal dossiers was het mogelijk de correctheid van de factuur te
bevestigen. Het merendeel van de facturen kon echter niet worden teruggebracht tot de betrokken overeenkomst. Vaak was het immers niet mogelijk de gehanteerde eenheidsprijzen
terug te vinden of was de toepassing van de eventuele prijsherzieningsformule onduidelijk.
In een beperkt aantal dossiers ontbraken, zelfs na navraag door het Rekenhof, de relevante
dossierstukken.

3

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof kon voor een aantal van de onderzochte overeenkomsten van de FOD’s Binnenlandse Zaken en Economie niet achterhalen of de plaatsing van de opdracht was gebeurd
in overeenstemming met de overheidsopdrachtenregelgeving noch welke gunningsprocedure werd gevolgd. Het beveelt dan ook aan nieuwe overeenkomsten steeds te plaatsen
overeenkomstig de overheidsopdrachtenregelgeving en een zo volledig mogelijk administratief dossier bij te houden van de plaatsing en de latere uitvoering van een overeenkomst,
om interne en externe controle mogelijk te maken.

496 Europees Hof van Justitie, 19 juni 2008, C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur, rechtsoverwegingen 34 tot 37.
497 Meer bepaald artikel 37 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken.
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Een groot deel van de onderzochte dossiers had een geplande en/of effectieve looptijd langer dan vier jaar. Het Rekenhof is van oordeel dat dergelijke langlopende overeenkomsten
een uitzondering moeten vormen, vermits zij per definitie een inbreuk kunnen betekenen
op de fundamentele principes van de mededinging, gelijkheid en transparantie. Ze vereisen bovendien een degelijke formele en materiële verantwoording, die in het merendeel
van de onderzochte dossiers ontbrak. Het Rekenhof beveelt ook aan een nauwkeurige en
exhaustieve inventaris aan te leggen van alle langlopende overeenkomsten, deze regelmatig
kritisch door te lichten en de opdrachten periodiek opnieuw in mededinging te stellen.
Indien langlopende overeenkomsten om juridische en/of feitelijke redenen niet opnieuw
in mededinging kunnen worden gesteld, moet dit expliciet in het dossier worden gemotiveerd. Het Rekenhof vestigt er bovendien de aandacht op dat, sinds de inwerkingtreding op
1 juli 2013 van de nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving, de looptijd van een overheidsopdracht in principe beperkt is tot vier jaar. Afwijkingen op deze looptijd moeten terdege
zijn gemotiveerd.
De looptijd van een aantal overeenkomsten werd onrechtmatig verlengd, vaak zonder enige
verantwoording en in strijd met de bepalingen van de betrokken overeenkomst en met het
mededingings- en gelijkheidsbeginsel.
Het Rekenhof beveelt tenslotte aan een procedurehandleiding voor langlopende overeenkomsten op te stellen of verder uit te werken en deze strikt toe passen. Deze procedure en
de interne controle erop moeten ervoor zorgen dat het onmogelijk wordt om:
•
•
•
•

4

overeenkomsten te sluiten buiten de overheidsopdrachtenregelgeving om;
overeenkomsten met een looptijd langer dan vier jaar te sluiten zonder expliciete motivering;
bestaande overeenkomsten op onrechtmatige wijze te verlengen;
facturen uit te betalen waarvan het gefactureerde bedrag niet op eenvoudige wijze kan
worden teruggebracht tot de (eventueel gewijzigde) basisovereenkomst.

Antwoorden van de administratie

De departementen formuleerden een aantal commentaren bij de vaststellingen van het
Rekenhof zonder de onderzoeksbevindingen te betwisten. Zij kondigden ook een aantal
concrete maatregelen aan:
•

•

De FOD Economie startte in 2013 met een vernieuwingsplan voor langlopende overeenkomsten en nam de plaatsing van een aantal schoonmaakcontracten op in het aankoopprogramma 2014. Op 1 maart 2014 voerde de administratie een contractbeheerssysteem
in, dat een meer geautomatiseerde opvolging van de vervaldata van de contracten moet
garanderen en een tijdige stopzetting of vernieuwing van de overeenkomsten mogelijk
maakt. Wanneer overeenkomsten over meer dan vier jaar lopen, is een grondige en uitdrukkelijke motivering vereist.
De FOD Binnenlandse Zaken kondigt de opmaak aan van een nauwkeurige en exhaustieve inventarislijst van alle langlopende overeenkomsten met een concrete en strikt
opgevolgde timing van de vernieuwing ervan. Indien overeenkomsten niet in mededinging kunnen worden gesteld, zal de FOD dit afdoende motiveren. Ten slotte moeten
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•

de b
 evoegde diensten voortaan bij het betalingsdossier een gedetailleerde berekening
toevoegen indien het gefactureerde bedrag niet eenvoudig af te leiden is uit het basisdossier.
De FOD Justitie zal de rechtvaardiging om contracten met dezelfde leverancier te hernieuwen, beter motiveren, alsook de noodzaak om overeenkomsten met een looptijd
langer dan vier jaar te sluiten. Voorts deelde de FOD mee dat nieuwe gunningsprocedures gepland zijn voor de periode 2014-2015.
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Uitgaven voor geneeskundige
zorgen verstrekt aan
gedetineerden
De basiswet over het gevangeniswezen uit 2005 werd nog niet uitgevoerd. De organisatie en de
financiering van geneeskundige zorgen aan gedetineerden gebeuren vandaag dan ook volgens
een heterogeen geheel van normen. In de praktijk betaalt de overheid op enkele uitzonderingen
na alle kosten voor geneeskundige zorgen aan gedetineerden, zonder dat dit expliciet verplicht
is en ook indien de gedetineerde over voldoende middelen beschikt.
De administratie nam recent maatregelen om de kosten te beheersen, maar door gebreken in
de interne controle en in de databanken kan de naleving ervan niet adequaat worden gecontroleerd. De bestaande databanken voldoen evenmin als beleidsinstrument.
Daarnaast stelt het Rekenhof hiaten vast in de overeenkomsten met de zorgverstrekkers en
doet de administratie op onrechtmatige wijze beroep op uitzendkrachten.
Tot slot leiden onderschatte begrotingskredieten tot een chronische achterstand in de betalingen van de facturen. Zo worden de lonen van de zorgverleners niet uitgekeerd binnen de
wettelijke termijn en worden sinds drie jaar de bijdragen aan de FOD Sociale Zekerheid voor de
gedetineerden die onder elektronisch toezicht zijn geplaatst of het stelsel van “halve vrijheid”
genieten, niet meer betaald.

1

Basisprincipes en organisatie

De wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (verder genoemd: basiswet gevangeniswezen) omvat de grondbeginselen van
de gezondheidszorg en de gezondheidsbescherming van gedetineerden.
Het normalisatieprincipe is de rode draad doorheen de basiswet: het verblijf in de gevangenis mag geen (of zo weinig mogelijk) weerslag hebben op het fysieke en psychische welzijn
van gedetineerden. De medische zorg moet bovendien gelijkwaardig zijn aan die in de vrije
samenleving en aangepast zijn aan de specifieke noden van de gedetineerden.
De basiswet bepaalt dat de koning de nadere regels moet vaststellen voor de organisatie en
de structuur van de gezondheidszorg en voor de werking van de dienst voor gezondheidszorg in de gevangenis. Dit besluit werd echter nog niet getroffen.
In afwachting van dat besluit zijn de organisatie en de financiering van de gezondheidszorg
in de gevangenissen geregeld overeenkomstig een inmiddels verouderd algemeen regle-
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ment 498 en volgens een heterogeen geheel van diverse instructies, dienstmededelingen en
handleidingen.
Daaruit blijkt dat de Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen (DGZG) van de FOD Justitie
belast is met de inrichting, de leiding, de verstrekking van en het toezicht op de gezondheidszorg in de gevangenissen.
Deze dienst werd in de loop van 2013 gereorganiseerd volgens een tweeledig model dat
aansluit bij de geregionaliseerde structuur die ook bij het directoraat-generaal Penitentiaire
Inrichtingen (EPI) werd ingevoerd. Twee directeurs Zorg, elk geassisteerd door een apotheker-coördinator en een coördinator Zorgequipes en onder het hiërarchische gezag van de
DGZG, leiden vanuit het centrale niveau de lokale medische diensten in de gevangenissen
van hun regio499.
Het Rekenhof stuurde zijn ontwerpverslag op 25 juni 2014 aan de administrateur-generaal
van het RIZIV, de voorzitter van de FOD Justitie, de minister van Justitie en de minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid. Het antwoord van de administrateur-generaal van het
RIZIV wordt weergegeven in punt 7. Bij de afsluiting van dit Boek had het Rekenhof geen
antwoord ontvangen van de toezichthoudende ministers.

2

Financiering

Het algemene reglement bevat het beginsel dat de geneesheer van de penitentiaire inrichting zieke gedetineerden moet verzorgen zoals hun toestand dat vereist. Ernstige aandoeningen die niet in de inrichting kunnen worden behandeld, mogen met toestemming van
de minister van Justitie erbuiten worden behandeld.
Op grond van deze bepalingen neemt de FOD Justitie de kosten van de geneeskundige
zorgen aan gedetineerden ten laste. Voor aandoeningen die een behandeling buiten de gevangenis vereisen en voor uitgaven inzake geneesmiddelen, geneeskundige hulpmiddelen
en (dag)hospitalisatie voorziet de RIZIV-wet500 in een maximale financiële tegemoetkoming
van 7.732.000 euro per jaar vanwege het RIZIV. Alle uitgaven daarboven zijn ten laste van
de FOD Justitie.
Anders dan in de vrije samenleving betaalt de gedetineerde geen bijdrage voor de geneeskundige zorgen die hij ontvangt. Dat geldt ook voor de behandeling van zeldzame
aandoeningen die in de vrije samenleving niet worden terugbetaald door de verplichte
ziekteverzekering en waarvan de kosten vaak hoog oplopen door de dure, maar noodzakelijke geneesmiddelen. Op deze regel gelden wel enkele uitzonderingen, die in een volgend
hoofdstuk worden toegelicht.

498 Koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen.
499 Regio Noord (Vlaanderen, Sint-Gillis); regio Zuid (Wallonië, Vorst-Berkendael).
500 Artikel 56, § 3bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994. De desbetreffende uitgaven worden aangerekend op de administratieve begroting
van het RIZIV.
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3

Uitgavencategorieën

Hierna schetst het Rekenhof voor een aantal belangrijke zorgcategorieën (zie ook
tabel 1 hierna) de specifieke regels op het vlak van financiering, boeking, betaling en controle.
3.1
Prestaties van de zorgverleners
• De belangrijkste uitgavencategorie bestaat uit de vergoeding van de zorgverleners die
hun prestaties op zelfstandige basis leveren in de penitentiaire inrichtingen. Ze zijn verdeeld in acht categorieën: arts algemene geneeskunde, geneesheer-specialist, tandarts,
psychiater, verpleger, kinesist, paramedische beroepen en ondersteunend personeel.
Hun aantal bedraagt ongeveer 400.
• De opdrachten met de zorgverleners moeten worden beschouwd als overheidsopdrachten van diensten501. Hiertoe sluit de minister van Justitie of zijn gedelegeerde een overeenkomst met elke zorgverlener. Die bepaalt dat de rechten en plichten van partijen
bepaald worden door de wetgeving overheidsopdrachten, de basiswet gevangeniswezen
en een aantal basisbeginselen (toegelicht in twee bijlagen).
• De voorwaarden voor de vergoedbare prestaties en voor de tarieven, die jaarlijks aangepast worden aan de RIZIV-tarieven, zijn vastgelegd in een dienstmededeling. Ofwel is de
vergoeding forfaitair (consultatie), ofwel per handeling ("technische prestatie”); de FOD
Justitie neemt de volledige kosten in beide gevallen op zich. De forfaitaire vergoedingen
zijn vastgesteld per categorie en per uur. Het totale aantal consultatie-uren per categorie
wordt voor elke strafinrichting vastgesteld door de DGZG aan de hand van statistische
gegevens (gevangenisbevolking…), aangepast naargelang van de medische noden. De
gevangenissen verdelen deze uren over de individuele zorgverleners. Al deze gegevens
worden ingevoerd in het elektronische opvolgingssysteem Epicurenet.
• Voor elke handeling geldt een specifiek tarief waaraan bepaalde voorwaarden en/of beperkingen kunnen gekoppeld zijn. Zo mag de maandelijkse factuur van een tandarts
voor handelingen nooit hoger zijn dan zijn forfaitaire vergoeding.
• De zorgverleners die in de inrichting als diensthoofd fungeren, ontvangen een managementvergoeding (per uur).
• De zorgverleners registreren hun prestaties in Epicurenet. Dat systeem genereert maandelijks per gevangenis en voor elke zorgverlener een overzicht van zijn prestaties en een
schuldvordering.
• Om het chronische tekort aan (zelfstandige) zorgverleners op te vangen doet het departement sinds enkele jaren een beroep op uitzendkrachten en op ziekenhuispersoneel.
• Al deze prestaties worden vergoed met de werkingsmiddelen uit de begroting. Ook verschillende andere uitgaven worden daarmee gefinancierd, zoals de honoraria van de
geneesheren met nacht- en weekenddienst, de honoraria van de apothekers en de uitgaven voor tandprothesen. Alleen die laatste zijn onderworpen aan restrictieve regels en
vereisen een bijdrage van de gedetineerde502.
• Alle schuldvorderingen worden geboekt in het algemene boekhoudsysteem van de FOD
(CGAB) en vereffend door de dienst Medische Boekhouding na controle op het centrale
niveau. De aard van de uitgave bepaalt of de schuldvordering wordt geboekt op het centrale niveau of op het niveau van de gevangenisboekhouding.

501 Categorie B25 van de bijlage 2 bij de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
502 Voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de DGZG en een eigen bijdrage van de patiënt die, naar analogie met
de ziekteverzekering in de vrije samenleving, twee derde van de kostprijs bedraagt.
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3.2
Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en (dag)hospitalisatie
• Sinds 2013 is de verstrekking van geneesmiddelen onderworpen aan een gesloten formularium503 om het voorschrijfgedrag van de gevangenisartsen te harmoniseren en de
uitgaven beter te beheersen.
• De keuze van de apotheker gebeurt na een beroep op de mededinging, zoals voorgeschreven door de wetgeving overheidsopdrachten.
• Budgettair en procedureel wordt een onderscheid gemaakt tussen preparaten bereid
door de apotheker (met name substitutieproducten, zoals methadon bij drugsverslavingen) en commerciële geneesmiddelen. De eerste worden vergoed op basis van de
honorariumnota van de apotheker, de laatste op basis van de factuur van de groothandel
van de betrokken regio. Voor geen van beide soorten geneesmiddelen betaalt de gedetineerde een bijdrage.
• Voor medische hulpmiddelen (orthesen en prothesen), net als voor tandprothesen, gelden restrictieve regels en dient de gedetineerde een bijdrage te betalen.
• Gevangenisartsen beslissen over (dag)hospitalisatie. De FOD Justitie betaalt de kosten
van de geneeskundige verzorging. De gedetineerde betaalt alleen zijn persoonlijke uitgaven.
• Voor de opvolging van de medische kosten bestaat geen apart elektronisch systeem,
met uitzondering van het individueel medisch dossier van de gedetineerde (dit is een
aparte toepassing in Epicurenet). De boeking van de schuldvordering, de controle en
de vereffening is grotendeels analoog aan die voor de betaling van de prestaties van de
zorgverleners.
3.3
Klein materiaal
De gevangenis bestelt het kleine materiaal voor de medische en tandartsenkabinetten via
het programma Factumed na goedkeuring door de directeur Zorg. De gevangenis boekt de
facturen in CGAB. De dienst Medische Boekhouding staat in voor de controle.
3.4
Duurzaam medisch materiaal
Net als voor het kleine materiaal vraagt de gevangenis ook het duurzame medische materiaal aan bij de directeur Zorg. De dienst Medische Boekhouding bestelt, boekt en vereffent
de factuur.

4

Budgettair belang

De uitgaven voor gezondheidszorgen aan gedetineerden bedroegen in 2013 afgerond
26,5 miljoen euro en zijn per categorie samengevat in onderstaande tabel. Daaruit blijkt dat
de tegemoetkoming van het RIZIV in eerste instantie wordt gebruikt om de honoraria van
de apothekers te betalen, maar dat ze niet volstaat om de totale kosten van de geneesmiddelen en de hospitalisatie te dekken504.

503 Dit formularium wordt opgesteld en regelmatig bijgewerkt door een in de schoot van de FOD Justitie opgerichte
formulariumcommissie (versie: november 2013).
504 Een bedrag van ca. 5,5 miljoen euro van deze twee uitgavenposten wordt niet door de RIZIV-bijdrage gedekt en
blijft aldus ten laste van de FOD Justitie.

Uitgaven voor geneeskundige zorgen verstrekt aan gedetineerden  / 329

Tabel 1 – F acturen geboekt in 2013 per uitgavencategorie (in euro)
Cat.
BA
(1)
Partim 12.01

Aard

Totaal

7.885.679,54

0,00

7.885.679,54

Samenwerkingsakkoorden

839.478,21

0,00

839.478,21

2.496.826,46

0,00

2.496.826,46

2.233,18

0,00

2.233,18

0,00

1.686.074,80

1.686.074,80

1.259.876,05

4.368.615,30

5.628.491,35

24.404,29

19.451,68

43.855,97

4.183.105,21

1.657.697,87

5.840.803,08

547.347,59

0,00

547.347,59

1.514.921,27

0,00

1.514.921,27

18.753.871,80

7.731.839,65

26.485.711,45

Spoedartsen
Honoraria apothekers
Geneesmiddelen
Medische hulpmiddelen
Hospitalisatie
(3)
Partim 12.31

Begroting
RIZIV

Zelfstandige zorgverleners

Tijdelijke uitzendkrachten
verpleegkundigen

(2)
Partim 12.31

Begroting
Justitie

Klein materiaal

(4)
Duurzaam materiaal
Integraal 74.01
Totaal
Bron: CGAB

5

Belangrijkste
administratie

beheersingsmaatregelen

genomen

door

de

Voor de voornaamste uitgavencategorieën (zie tabel 1 supra) volgen hierna de belangrijkste financiële parameters en een overzicht van de maatregelen die de administratie recent
heeft uitgewerkt om de uitgaven beter te beheersen.
5.1
Prestaties van de zorgverleners
De totale werkingskosten voor de prestaties geleverd door de zorgverleners bedroegen
7.885.679,54 euro in 2013, dit is ongeveer 850 euro per gevangene.
Het RIZIV becijferde de totale kosten van de honoraria van de artsen algemene geneeskunde in 2012 op 128 euro per burger per jaar. Voor een gedetineerde bedraagt de kostprijs
volgens de DGZG 288 euro. De DGZG ontwikkelde in 2013 een "normalisatieplan” om deze
kostprijs terug te brengen tot 198 euro door een halvering van het aantal consultaties tot
een niveau vergelijkbaar met dat van de consultaties in de vrije samenleving, en de vervanging van het systeem van de terbeschikkingstelling door aparte tarieven voor avond- en
weekendconsultaties.
De FOD schafte daarenboven de managementpremies voor diensthoofden af, net als de
forfaitaire extra vergoeding van 20 % die artsen-psychiaters ontvingen bovenop het urencontingent dat hun was toegekend, ongeacht of deze uren werden gepresteerd505.

505 Een psychiater met recht op twintig uur per maand en twee uur prestaties in maand X, werd vergoed voor zes uur
(twee uur verhoogd met vier uur, zijnde 20 % van twintig uur).
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De FOD raamt de totale besparing voor de zorgverleners op meer dan twee miljoen euro
per jaar.
5.2
Honoraria van de apothekers
Bij de honoraria van de apothekers stelde de administratie grote verschillen vast, namelijk
van 90,23 tot 387,16 euro per patiënt. Benchmarking en vernieuwing van de overheidsopdrachten (op basis van nieuwe criteria) moeten deze uitgaven beter beheersbaar maken. De
maatregelen werden al in zes van de 34 penitentiaire instellingen ingevoerd.
5.3
Samenwerkingsakkoorden en tijdelijke uitzendkrachten
In 2014 beëindigde de FOD een samenwerking tussen ziekenhuizen en gevangenissen inzake de uitwisseling van verplegend personeel. Een overeenkomst voor verplegend personeel
met een tijdelijk contract bleef echter gehandhaafd (zie punt 6.4).
5.4
Geneesmiddelen
De financiële analyse van het geneesmiddelenverbruik wordt allereerst bemoeilijkt door
het gebrek aan specifieke databanken (zie punt 6.2). Steunend op de besluiten van een
onderzoek uit 2012 op basis van de medische dossiers en de beschikbare facturen, trof de
DGZG medio 2013 maatregelen die deze uitgaven moesten beperken. Het ging bijvoorbeeld
om de invoering van een gesloten formularium, waarop afwijkingen enkel mogelijk zijn met
goedkeuring van de referentieartsen. Een aantal voorschriftplichtige geneesmiddelen komt
daardoor volledig ten laste van de gedetineerde, net als de geneesmiddelen zonder voorschrift die op de kantinelijst van de gevangenissen werden geplaatst506. Parafarmaceutische
producten worden sowieso niet door de DGZG betaald507.
5.5
Hospitalisatie
Om de omvangrijke uitgaven voor (dag)hospitalisatie en ziekenvervoer te beheersen, streeft
de DGZG ernaar de capaciteit van de twee beschikbare medische centra beter te benutten
om externe hospitalisatie te beperken. Momenteel bereidt DGZG een bijzonder bestek voor
betreffende een openbare aanbesteding voor het ziekenvervoer vanuit de twee Brusselse
gevangenissen. Ook de mogelijke uitbreiding van het stelsel van de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen geldt als beheersingsmaatregel.

6

Vaststellingen en aanbevelingen

6.1
Reorganisatie van de dienst en ingevoerde maatregelen
De in hoofdstuk 5 geschetste maatregelen die vanaf medio 2013 werden geïmplementeerd,
zouden de uitgaven beter beheersbaar moeten maken. Dat impliceert uiteraard nog geen
daling van de uitgaven, omdat die afhankelijk zijn van talrijke niet te voorziene factoren,
zoals de tarieven van de prestaties, de geneesmiddelenprijzen, het aantal gedetineerden in
het algemeen en van diegene met aandoeningen die een dure behandeling vergen in het
bijzonder. Het Rekenhof kon bijgevolg de financiële impact van de getroffen maatregelen
nog niet beoordelen.

506 Bv. producten om te stoppen met roken, vitamines, ontstekingswerende zalven.
507 Allerhande producten voor lichaamsverzorging.
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6.2
Beschikbare databanken
De beschikbare databanken zijn ontwikkeld vanuit een praktisch oogpunt: om de facturen
van de zorgverleners te genereren (Epicurenet), om toestemming te geven voor de bestelling van medische hulpmiddelen of materiaal (Factumed). Voor andere belangrijke uitgavenposten zoals geneesmiddelen bestaan echter geen gegevensbanken.
Vanuit het oogpunt van de interne controle zijn de bestaande systemen veeleer ontoereikend. De medewerkers van de DGZG zijn dan ook aangewezen op tijdrovende, manuele
controles waarbij ze diverse bestanden, fysieke documenten en correspondentie met elkaar
vergelijken. In vele gevallen is de medewerker genoodzaakt alle informatie opnieuw in te
voeren in een werkblad voor eigen gebruik (type Excel).
Zo laat Epicurenet geen kruiscontrole van gegevens toe. Het systeem bevat alleen een opvraging per zorgverlener en per gevangenis. Als een zorgverlener bijvoorbeeld, zoals bleek
uit een steekproef, ten onrechte de betaling vordert van prestaties geleverd op hetzelfde
tijdstip in twee inrichtingen, valt dit enkel manueel op te sporen.
De naleving van het formularium voor geneesmiddelen en van de vereiste dat bij afwijking
het akkoord van de referentiearts moet worden verkregen, is moeilijk te controleren. De
gevangenisarts kan geneesmiddelen buiten formularium immers gewoon voorschrijven, de
bestelling en de betaling volgen via de factuur van de groothandel. Het medische dossier
van de gevangene, beschikbaar in Epicurenet, vermeldt alleen het voorgeschreven geneesmiddel; de velden om de aanvraag tot afwijking en de goedkeuring door de referentieartsen
te registreren, zijn niet opgenomen.
Voor een analytisch onderzoek van de consumptiepatronen en de kostprijs van de prestaties en de geneesmiddelen, zijn de beschikbare gegevens in de bestaande databanken
evenmin geschikt. Dat geldt onder meer voor de honoraria van de apothekers, het geneesmiddelengebruik en het voorschrijfgedrag.
De huidige databanken bieden bovendien geen accuraat beeld van de totale omvang van
de openstaande schuldvorderingen. Pas nadat de individuele schuldvorderingen zijn ingeboekt in CGAB, wordt de omvang van de openstaande schulden duidelijk. De uitgaven
voor (dag)hospitalisatie kunnen niet inhoudelijk worden gecontroleerd: de DGZG beschikt
alleen over de ziekenhuisfacturen, die onvoldoende elementen bevatten voor een adequate
controle. Hoewel de FOD voor deze uitgaven de tegemoetkoming van het RIZIV benut, stelt
deze instelling ter zake geen specifieke controles in.
De FOD dient de beschikbare programma’s en databanken beter op elkaar af te stemmen en
ze uit te breiden met toepassingen die een betere controle, analyse en opvolging mogelijk
maken. Zo kunnen ze worden gebruikt als een instrument voor beleidsbeslissingen.
6.3
Ontbrekende aannemingsovereenkomsten
De regel dat de minister van Justitie of zijn gedelegeerde namens de overheid met elke zorgverlener een overheidsopdracht van diensten moet afsluiten, wordt niet altijd nageleefd.
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Een steekproef van het Rekenhof (twaalf van de ca. 400 prestatieverleners508) leerde immers
dat slechts in vier gevallen een overeenkomst bestond; voor drie andere viel uit de dossiers
af te leiden dat de prestatieverleners ter beschikking werden gesteld door de ziekenhuizen
waarmee de administratie een akkoord had gesloten. Voor vijf zorgverleners vond de administratie helemaal geen overeenkomst terug.
Uit een vergelijking van de beschikbare, maar vaak zeer summiere overeenkomsten met de
betalingen van de prestaties opgenomen in de steekproef, blijkt dat soms niet-contractuele
vergoedingen werden toegekend. Zo ontvangt een zorgverlener een maandelijkse forfaitaire telefoonvergoeding.
De controle van de steekproef leidde ook tot de vaststelling dat enkele statutaire personeelsleden die in een penitentiaire inrichting in dienst waren ook als zelfstandige prestaties leverden om de continuïteit van de verzorging te garanderen. Formele toestemmingen
tot cumulatie kon de DGZG niet voorleggen. Het aantal statutairen dat bijkomende prestaties levert op zelfstandige basis zou recent sterk zijn afgebouwd509. Toch verkeert minstens
één personeelslid uit de steekproef nog in deze hoedanigheid.
De administratie bereidt momenteel, zoals aanbevolen door het Rekenhof, een grondige
herziening van de overeenkomsten voor. De onderhandelingen met de belangenorganisaties zijn inmiddels gestart.
6.4 Beroep op uitzendarbeid
De uitzendarbeid van werknemers is bij wet geregeld510. Aangezien de koning de overlegprocedures voor de openbare sector nog niet heeft uitgewerkt, is deze tewerkstellingsmogelijkheid binnen de overheid sterk beperkt511. Uitzendarbeid is slechts mogelijk om een
werknemer te vervangen van wie de arbeidsovereenkomst werd geschorst.
Sinds 2000 doet de FOD echter noodgedwongen beroep op tientallen interimverpleegkundigen. De uitzendwerkkrachten in de gevangenissen moeten duidelijk geen tijdelijk afwezige contractuele personeelsleden vervangen, maar een structureel tekort verhelpen. De
administratie is zich daarvan bewust, maar wijst op de noodzaak om de continuïteit van de
dienst te waarborgen. Volgens de berekening van de administratie zou de kostprijs van een
uitzendkracht bovendien ongeveer het tweevoud bedragen van een statutair personeelslid.
Recente aanwervingen van statutair personeel zouden al in de loop van 2014 het g
 emiddelde
aantal interimverpleegkundigen (67,7 VTE in 2013) moeten halveren. Die inspanning moet
om budgettaire en wettelijke redenen worden voortgezet.
6.5
Betalingsachterstanden en ontoereikende begrotingsmiddelen
Een belangrijk deel van de vastleggingen en vereffeningen voor prestaties en medische
kosten geleverd in 2013 werd pas geboekt in 2014. De resterende begrotingskredieten voor
2014 zullen allicht ontoereikend zijn om voor deze uitgavenposten alle prestaties van 2014 te
508 Voor september 2013.
509 In een personeelslijst voorgelegd in 2013 komen zeven statutaire personeelsleden voor die ook prestaties leverden
als zelfstandig zorgverlener.
510 Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.
511 Art. 48 van de wet van 24 juli 1987.
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dekken. Begin mei 2014 bleken de resterende vereffeningskredieten voor de prestaties van
de zorgverleners immers al voor meer dan drie kwart en de kredieten bestemd voor de
medische kosten voor meer dan de helft opgebruikt, ongeacht de beheersingsmaatregelen
geschetst in hoofdstuk 5.
Tabel 2 – Vastleggingen en vereffeningen aangerekend op de begroting 2014; stand op 7 mei 2014 per
uitgavencategorie (in euro)512
BA

Uitgavencategorie

Krediet

Vastgelegd

%

Saldo

Vereffend

%

Saldo

12.01

Zorgverleners
algemene
geneeskunde,
specialisten en
tandheelkunde

1.657.094,07

1.376.529,01

83

280.565,06

1.251.890,18

76

124.638,83

12.01

- Idem, betalingsachterstallen
2013

1.075.402,76

1.075.402,76

100

0,00

1.075.402,76

100

0,00

12.01

Zorgverleners
paramedische
beroepen,
interim-arbeid
e.a.

1.978.107,37

1.978.107,37

100

0,00

1.712.632,51

87

265.474,86

12.01

- Idem, betalingsachterstallen
2013

2.004.847,24

2.004.847,24

100

0,00

2.004.847,24

100

0,00

12.01

Niet duurzame
goederen

143.722,36

66.009,45

46

77.712,91

62.199,36

43

3.810,09

12.01

- Idem, betalingsachterstallen
2013

7.387,16

7.387,16

100

0,00

7.387,16

100

0,00

12.31

Medische kosten
en hospitalisatie
boven RIZIV tegemoetkoming

1.601.653,04

812.123,48

54

739.529,56

785.647,42

49

76.476,06

12.31

- Idem, betalingsachterstallen
2013

1.863.999,74

1.863.999,74

100

0,00

1.863.999,74

100

0,00

12.31

Klein medisch
materiaal, ziekenvervoer e.a.

1.518.698,86

456.127,57

30

1.062.571,29

454.778,61

30

1.348,96

12.31

- Idem, betalingsachterstallen
2013

248.750,22

248.750,22

100

0,00

248.750,22

100

0,00

74.01

Duurzaam medisch materiaal

200.200,00

69.279,30

35

130.920,70

0,00

0

69.279,30

Bron: DGZG

512 Voor de achterstallige vorderingen werden omwille van de budgettaire transparantie afzonderlijke kredietvastleggingen genomen.
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De te krappe begrotingskredieten leiden tot laattijdige betalingen. De betalingstermijn van
de prestaties van de zorgverleners is opgelopen tot méér dan drie maand. Dertien van de
vijftien schuldvorderingen uit een steekproef van het Rekenhof zijn méér dan honderd kalenderdagen na hun indiening vereffend513 514.
In een protocolovereenkomst tussen de minister van Sociale Zaken en de minister van Justitie verbindt eerstgenoemde zich ertoe de regelgeving over de verplichte ziekteverzekering
toe te passen voor gedetineerden die onder elektronisch toezicht zijn geplaatst of het stelsel van “halve vrijheid” genieten. In ruil bepaalt de overeenkomst dat de FOD Justitie een
bijdrage betaalt per persoon per kalenderjaar.
De desbetreffende vorderingen van de FOD Sociale Zekerheid voor de jaren 2010, 2011 en
2012 bleven echter tot op heden onbetaald. In totaal betreft het afgerond 3,3 miljoen euro.
Het verschuldigde bedrag voor het jaar 2013 is nog niet bekend en moet aan deze openstaande vordering worden toegevoegd.
Op het vlak van de begroting moet een einde worden gemaakt aan de onderschatting van
de kredieten. Meer duidelijkheid en zekerheid op dit vlak zou de administratie in staat
moeten stellen de bijdragen verschuldigd aan de FOD Sociale Zekerheid te betalen en de
schuldvorderingen van o.m. de zorgverleners te vereffenen binnen de termijnen voorgeschreven in de regelgeving overheidsopdrachten. De verschuldigde bedragen moeten bovendien in de algemene boekhouding van de FOD (SAP-Fedcom) als schulden (balans) en
kosten (resultatenrekening) worden geboekt.
6.6 Handleiding financiële controle
De financieringsregels en de administratieve procedures met betrekking tot de diverse uitgaven voor medische zorgen verleend aan gedetineerden zijn verspreid over tal van instructies, interne nota’s en (al dan niet schriftelijke) afspraken. De controleverantwoordelijkheden binnen de DGZG zijn niet altijd expliciet bepaald of afgebakend.
De dienst beschikt slechts over een summiere handleiding voor de programma’s Factumed
en CGAB en er bestaat geen handleiding voor het programma Epicurenet.
Het Rekenhof adviseert daarom een algemene handleiding over het financiële beheer van
de geneeskundige zorgen op te stellen, waarin voor elke uitgavencategorie wordt verwezen
naar de basisregels voor de financiering, de betalingsprocedure en de controlebevoegdheden van de verschillende actoren.

513 Overeenkomstig art. 15, § 2, van de algemene aannemingsvoorwaarden als bijlage bij het koninklijk besluit van
26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, bedraagt de betalingstermijn vijftig dagen.
514 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken voor overeenkomsten vanaf 1 juli 2013. Overeenkomstig artikel
150 beschikt de overheid over een verificatietermijn van dertig dagen, waarna de betaling moet plaatsvinden binnen dertig dagen of binnen zestig dagen voor zover het gaat om een overheid die gezondheidszorg verstrekt en
specifiek voor dat doel erkend is.
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6.7
Financiële invulling van het "normalisatieprincipe"
De FOD Justitie draagt alle kosten die verbonden zijn aan de geneeskundige verzorging van
de gedetineerden die verblijven in de gevangenissen. Dit impliceert dat de gedetineerde
geen bijdrage betaalt, anders dan de verplichte ziekteverzekering voor burgers in de vrije
samenleving. Dit geldt ook voor de zeldzame aandoeningen die in de vrije samenleving niet
worden terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering en die vaak een dure behandeling en geneesmiddelen vergen. Hoe hoog de budgettaire implicaties voor de FOD kunnen zijn, blijkt uit het voorbeeld van één gedetineerde voor wie de behandelingskosten in
2013 opliepen tot meer dan twee miljoen euro.
Kennelijk heeft de overheid op deze manier, bij gebrek aan expliciete regels, de toepassing
van artikel 88 van de basiswet gevangeniswezen, dat bepaalt dat de medische zorg van de
gedetineerden gelijkwaardig moet zijn aan de gezondheidszorg in de vrije samenleving,
willen garanderen.
Een gelijkwaardige behandeling impliceert echter geenszins dat een gedetineerde niet zou
bijdragen in de kosten van de medische zorgen, met name als hij/zij daartoe over de middelen beschikt. Dit principe wordt echter zeer beperkt toegepast. De gedetineerde draagt alleen bij in de kosten voor tandprothesen en medische hulpmiddelen, een maatregel waarop
overigens nog uitzonderingen gelden515.
Tijdens de detentie blijft het recht op bepaalde uitkeringen echter bestaan516. Sommige
strafuitvoeringsmodaliteiten beletten de gevangene bovendien niet beroepsinkomsten te
verwerven. Daartoe behoren de gedetineerden onder elektronisch toezicht of met penitentiair verlof, die weliswaar de eigen bijdrage in het stelsel van de verplichte ziekteverzekering (het zogenaamde remgeld) betalen, maar waarvan de bijdragen om het stelsel te
kunnen genieten door de FOD Justitie ten laste worden genomen.
Er zou kunnen worden onderzocht of een gelijkwaardige behandeling en bijdrage in de
financiering kan worden gerealiseerd wanneer alle gedetineerden in het stelsel van de verplichte ziekteverzekering worden geïntegreerd.
Hoewel in de meeste Europese landen de gezondheidszorg in de gevangenissen wordt waargenomen door het departement bevoegd voor justitie (meestal in samenwerking met de instanties bevoegd voor volksgezondheid)517, pleitte de Raad van Europa voor een versterking
van de rol van de departementen bevoegd voor volksgezondheid, met het oog op een geïntegreerde gezondheidspolitiek. Aan de basis ligt de idee dat gezondheidszorg niet behoort
tot de kerntaken van Justitie, wat kan leiden tot hogere kosten en geringere kwaliteit518.
In afwachting van een eventuele herstructurering zou in uitvoering van de bestaande wetgeving duidelijkheid moeten worden verschaft over de financiering van de gezondheidszorg
met oog voor de gelijkwaardigheid van gedetineerden en burgers, zowel voor de verstrekte

515 De bijdrage van de gedetineerde kan door het steunfonds voor gedetineerden worden gedragen.
516 Arbeidsongeschiktheid/invaliditeit (aan 100 % of 50 %, respectievelijk indien gezinslast of niet), rustpensioen (eerste twaalf maanden, volledig bij elektronisch toezicht), vakantiegeld (eerste twaalf maanden).
517 Kelk, C. (et al)., The Organisation of Health Care Services in European Member States, Council of Europe, 1998, 34 p.
518 Raad van Europa, Comité van Ministers, aanbeveling nr. (98)7 van 8 april 1998.
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zorgen als voor de financiering ervan en rekening houdend met de strafuitvoeringsmodaliteiten en de materiële en financiële middelen waarover de gedetineerden beschikken.

7

Antwoord van de administratie en de minister

De administrateur-generaal van het RIZIV is van oordeel dat de toepassing van het normalisatiebeginsel op de financiële bijdragen van de gedetineerden gerealiseerd kan worden
door de gedetineerden te integreren in de verplichte ziekteverzekering. Toch zullen specifieke regelingen en vergoedingen voor gedetineerden nodig blijven519. Voorts wijst hij er
onder meer op dat de burgers in de vrije samenleving sinds 2014 een beroep kunnen doen
op het Bijzonder Solidariteitsfonds voor een tegemoetkoming voor verstrekkingen bij zeldzame aandoeningen520.
Bij de afsluiting van dit Boek hadden de FOD Justitie en de toezichthoudende ministers van
Justitie en van Sociale Zaken en Volksgezondheid niet geantwoord.

519 Brief van 22 juli 2014.
520 Wet van 7 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg.

Deposito- en consignatiekas: opdrachten, financiële stromen en statuut / 337

Deposito- en consignatiekas:
opdrachten, financiële stromen
en statuut
De Deposito- en Consignatiekas (DCK) kan niet waarborgen dat ze al het geld dat ze overeenkomstig haar wettelijke opdrachten zou moeten ontvangen, ook effectief in bezit krijgt. Ze
beschikt bovendien niet over voldoende middelen om dit af te dwingen. Het juridische kader
van de opdrachten van de DCK moet worden geactualiseerd en de technische middelen verbeterd, zodat de DCK haar bevoegdheden ten volle kan uitoefenen en de geldstromen beter kan
beheren, onder meer op het vlak van de volledigheid ervan.
De DCK kan via Fedcom niet afzonderlijk over haar werking rapporteren omdat haar verrichtingen met die van de FOD Financiën worden vermengd. De gelden die aan de Kas worden
toevertrouwd, worden dan ook niet voldoende afgescheiden van het vermogen van de Staat.
De diensten van de DCK zijn weinig vertrouwd met de notie van het vastgesteld recht en niet
alle werkmethodes zijn schriftelijk vastgelegd en geüniformeerd. Ook de functiescheiding tussen de rol van ordonnateur en rekenplichtige wordt niet altijd nageleefd.
De projecten en de webtoepassingen om faillissementsgelden, solidaire borgtochten en slapende tegoeden te beheren, kunnen wegens technische en administratieve redenen niet binnen
de planning worden gerealiseerd.
De rol van de Commissie van Toezicht moet opnieuw worden geëvalueerd in het licht van de
wet van 22 mei 2003 en de daaruit voortvloeiende controle die het Rekenhof uitvoert op de
algemene rekening van het algemeen bestuur waarin de verrichtingen van de Deposito- en
Consignatiekas zijn geïntegreerd.

1

Context

1.1
Opdracht van de DCK
Het Rekenhof heeft de opdrachten, de financiële stromen en het statuut van de Depositoen Consignatiekas (verder: DCK) onderzocht.
De DCK werd opgericht als een afzonderlijk bestuur (dienst sui generis) onder het onmiddellijke gezag van de minister van Financiën. Sinds 1 januari 2011 vormt de DCK echter een
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afzonderlijke dienst binnen de FOD Financiën521. Ze omvat een centrale zetel in Brussel met
zeven werkstations522 en 27 lokale agentschappen523.
De DCK heeft als opdracht de ontvangst, de bewaring en de teruggave aan de rechthebbenden van deposito's, in geld en in effecten. Deze deposito’s kunnen wettelijk, reglementair,
gerechtelijk, of administratief opgelegd zijn of vrijwillig neergelegd worden. Ze kunnen de
vorm aannemen van consignaties (bv. gerechtelijke consignaties), notarisgelden of borgtochten. Voorbeelden van gerechtelijke consignaties zijn vergoedingen voor onteigeningen
ten algemeen nut, faillissementsgelden, fondsen toebehorend aan minderjarigen en onbekwaamverklaarden, borgtochten voor voorlopige invrijheidsstelling.
Sinds enkele jaren heeft de DCK ook een aantal nieuwe opdrachten gekregen.
Zo bepaalt de wet op de slapende tegoeden van 24 juli 2008 dat financiële instellingen en
verzekeringsondernemingen actief op zoek moeten gaan naar rechthebbenden op slapende
tegoeden. Als ze die niet vinden, moeten ze de tegoeden binnen een bepaalde termijn overmaken aan de DCK. Die beheert ze dan en zal ze onder bepaalde voorwaarden uitbetalen
aan de rechthebbenden.
Als gevolg van de financiële crisis werd bij koninklijk besluit van 14 november 2008 bij de
DCK het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito's en Levensverzekeringen opgericht.
Het heeft tot doel klanten te beschermen wanneer een financiële instelling, een verzekeringsmaatschappij of een coöperatieve vennootschap failliet zou gaan. De bankdeposito’s
zijn tot 100.000 euro per persoon en per financiële instelling gewaarborgd. De verzekeringscontracten van tak 21 zijn gewaarborgd tot 100.000 euro voor elke verzekeringnemer en
voor elke verzekeringsmaatschappij. Sinds 1 januari 2011 zijn alle verzekeringsondernemingen van Belgisch recht verplicht zich aan te sluiten bij het Bijzonder Beschermingsfonds.
De financiële crisis leidde ook tot de wet van 28 december 2011 tot invoering van een bijdrage voor de financiële stabiliteit, op basis waarvan het Resolutiefonds werd opgericht bij
de DCK. Dat fonds moet de financiering verzekeren van maatregelen die de impact moeten
verminderen van het in gebreke blijven van een kredietinstelling op het financieel en sociaal systeem van België.
Op 31 december 2013 bedroegen de beheerde tegoeden door de DCK iets meer dan 2,8 miljard euro.
1.2
Onderzoek
De audit heeft de verscheidenheid en de omvang van de in- en uitgaande financiële stromen van de DCK in kaart gebracht en is nagegaan of de organisatiestructuur en de interne
controle afdoende zijn om die geldstromen te monitoren en te beheersen. Bovendien werd

521 De Deposito- en Consignatiekas maakt deel uit van de Administratie Betalingen, die behoort tot de Algemene
Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën.
522 Met name Consignaties, Borgtochten, Boekhouding, Solidaire borgtochten, Slapende tegoeden, Bijzonder beschermingsfonds en Dematerialisatie.
523 Met name één per (oud) gerechtelijk arrondissement. Het aantal agentschappen zal op termijn in overeenstemming worden gebracht met de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen die sinds 1 april 2014 van kracht
is.
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onderzocht of de huidige regelgeving over de DCK nog verenigbaar is met de nieuwe boekhoudprincipes van de wet van 22 mei 2003, en of de opdracht van de Commissie van Toezicht is aangepast aan dat nieuwe kader.
De onderzoeksresultaten steunen op een analyse van de gegevens in Fedcom en van de
regelgeving, op de controle van de trimestriële intreststaten en de rekeningen van de DCK
en op de antwoorden van de werkstations van de DCK op een gerichte vragenlijst over de
gebruikte procedures. De leidend ambtenaren van de werkstations en van de administratie
Betalingen van de Thesaurie werden geïnterviewd. Daarbij werd ook gepeild of de bevindingen en de aanbevelingen van het rapport van de interne-auditdienst van Financiën van
20 juli 2012 over de betrouwbaarheid van het internecontrolesysteem en de effectiviteit en
de efficiëntie van de werking van de DCK en haar agentschappen nog relevant waren.
Het ontwerpverslag werd op 10 september 2014 naar de minister van Financiën, de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Thesaurie en de dienst Federale
Accountant gestuurd. De ontvangen antwoorden worden in punt 4 kort toegelicht.

2

Onderzoeksresultaten

2.1
Juridisch kader en volledigheid van de geldstromen
De DCK beschikt niet over voldoende afdwingbare middelen om de gelden die haar overeenkomstig haar wettelijke opdrachten toekomen, in kaart te brengen en te innen. In de
huidige context hangt ze vaak af van de goede wil van de tegenpartijen die de geldstromen
op gang brengen en opereert ze veeleer als kassier.
2.1.1
Faillissementsgelden
Het beheer en de vereffening van een faillissement gebeurt door de curator onder toezicht
van de rechter-commissaris en onder controle van de rechtbank van koophandel. Overeenkomstig artikel 51 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 moet de curator de gelden
afkomstig van verkopingen en invorderingen binnen een maand na ontvangst naar de DCK
doorstorten524.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de DCK wordt geconfronteerd met problemen in de
naleving van artikel 51 van de faillissementswet en het beheer van de faillissementsgelden:
•
•

De DCK beschikt niet over instrumenten om de verplichting tot storting van de gelden
af te dwingen of de naleving ervan te controleren.
Artikel 51 sluit niet expliciet uit dat als er onvoldoende activa zijn, de curator tussentijds
geen faillissementsgelden naar de DCK doorstort. Het ontbreken van voldoende nettoactief kan een geldige reden zijn dat de DCK geen faillissementsgelden ontvangt. De
DCK heeft er echter geen zicht op voor welke faillissementen dit het geval is.

524 De curator kan een beperkt bedrag op een per faillissement geïndividualiseerde bankrekening behouden voor de
lopende verrichtingen, onder toezicht van de rechter-commissaris die daarvan het maximumbedrag bepaalt. De
omvang ervan wordt niet gedefinieerd en kan variëren afhankelijk van de rechtbank van koophandel waar hij aangesloten is. Bij nalatigheid zijn de curators verwijlintresten, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd voor de
sommen die zij niet hebben gestort.
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•

•

•

•

De DCK hangt af van de storting door de curator, die het proces van de financiële stromen op gang brengt. Stort de curator niets, dan gebeurt er ook niets bij de DCK (uitgezonderd de aanmaak van een dossier). De DCK heeft geen zicht op de financiële stromen
die in totaal of in de loop van het faillissement zullen worden ontvangen.
De DCK heeft geen zicht op de mate waarin de rechters-commissarissen in eerste lijn en
de voorzitters van de rechtbanken van koophandel in tweede lijn toezicht houden op de
rekeningen en geldstromen gekoppeld aan de faillissementsrekeningen. Evenmin kent
ze de afspraken die de curator en de rechter-commissaris voor de afhandeling van het
faillissement maken.
Een unieke bron met uitgebreide informatie over de vennootschap en de afhandeling
van het faillissement is niet beschikbaar. Dit belemmert een monitoring over de potentiële faillissementsgelden.
Een unieke applicatie waar de curatoren, de rechters-commissarissen, de voorzitters van
de rechtbanken van koophandel en de DCK hun informatie delen, bestaat niet.

De DCK kan dus de volledigheid van de inkomende geldstromen niet waarborgen, waardoor het totaalbedrag van de niet-ontvangen gelden niet kan becijferd worden.
2.1.2
Borgtochten
Ook het werkstation Borgtochten van de DCK heeft onvoldoende instrumenten om derden
aan te moedigen hun verplichtingen tot consignatie van gelden of borgtochten na te komen.
Vanaf 1 januari 2014 treedt Belfius op als de nieuwe effecten- en deviezenbeheerder van
de DCK ter vervanging van de Nationale Bank. De ISIN-code, die een juiste identificatie
van de borgtochten in effecten mogelijk maakte, was op dat moment niet opgenomen in
de informaticatoepassing van de DCK, wat een afstemming met de gegevens van Belfius
bemoeilijkte.
2.1.3
Slapende tegoeden
Net zomin als de wetgeving op de faillissementen laat de wetgeving op de slapende tegoeden de DCK toe na te gaan of de financiële instellingen alle nodige maatregelen hebben
genomen om de begunstigden van de slapende rekeningen op te sporen en of alle slapende
rekeningen wel degelijk aan de DCK werden overgemaakt.
Hoewel de DCK al sinds 2008 het beheer over de slapende tegoeden toevertrouwd heeft
gekregen, is de overdracht van de slapende kluizen pas gepland vanaf 2015 en die van de
slapende effectenrekeningen in een nog later stadium.
2.1.4
Bijzonder Beschermingsfonds en Resolutiefonds
De DCK stort sinds 2008 de eenmalige toetredingsrechten en de jaarlijkse bijdragen van
de financiële instellingen, de verzekeringsondernemingen en de erkende coöperatieve
vennootschappen aan het Bijzonder Beschermingsfonds, in de interventiereserve van de
Schatkist. De jaarlijkse bijdragen die de financiële instellingen naar Belgisch recht die over
een erkenning van de Nationale Bank beschikken, voor het Resolutiefonds storten, stort ze
eveneens door naar de interventiereserve.
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Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt het volgende:
•

•

•

•

De bijdragen die de DCK voor beide fondsen opeist bij de financiële instellingen worden
berekend op basis van basisgegevens die de Nationale Bank aanreikt. De DCK verifieert
die cijfers echter niet, met als argument dat daarvoor onvoldoende personeel en technische kennis is.
De DCK vraagt de verzekeringsmaatschappijen het in aanmerking te nemen bedrag van
de reserves die ze aanhouden, mee te delen. De verzekeringsmaatschappijen antwoorden summier en geven niet aan hoe ze dat bedrag hebben berekend en welke producten
ze voor dekking in aanmerking hebben genomen.
De aangerekende bedragen blijken soms sterk te schommelen tussen twee jaren maar de
reden daarvan wordt niet nader onderzocht. Evenmin worden de meegedeelde gegevens
van de verzekeringsinstellingen gecertificeerd door een derde partij.
De ontvangen vastgestelde rechten komen bovendien terecht op de centrale postrekening waarop ook geconsigneerde gelden binnenkomen, zodat een tussentijdse prefinanciering van andere DCK-activiteiten niet uitgesloten is.

Het Rekenhof wijst erop dat het bijgevolg niet zeker is of er voor alle door de depositogarantie gedekte producten ook effectief een premie wordt aangerekend. Bijgevolg bestaat de
mogelijkheid dat, in geval van schadeloosstellingen, uitkeringen gebeuren voor producten
waarvoor in het verleden geen bijdrage werd gestort.
2.2

Boekhouding

2.2.1 Financieel en boekhoudkundig kader
Het financiële en boekhoudkundige kader van de DCK is niet in overeenstemming met de
bepalingen en de boekhoudprincipes van de wet van 22 mei 2003. Volgens de regelgeving
moet het vermogen van de DCK immers worden afgescheiden van dat van de Staat525, terwijl
de ontvangsten en uitgaven sinds 1 januari 2011 opgenomen zijn in de algemene rekening
van het algemeen bestuur van de Staat. De boekhouding van de DCK kan niet als dusdanig
uit Fedcom worden afgescheiden omdat de verrichtingen in de boekhouding van de FOD
Financiën worden geïntegreerd.
De rapportering over de verrichtingen van de DCK steunt nog op de gegevens uit haar eigen
boekhoudprogramma Cadeco maar die toepassing kan niet blijvend worden onderhouden
en parallel draaien met Fedcom. Met de huidige Fedcomconfiguratie kan evenmin doeltreffend worden gerapporteerd over de financiële rekeningen die de DCK voor de verschillende
categorieën van deposito’s, consignaties, borgtochten en beleggingen moet openen.
2.2.2
Toepassing van het vastgesteld recht
De diensten van de DCK zijn onvoldoende vertrouwd met het begrip "vastgesteld recht"
inzake de ontvangsten en passen het daardoor niet correct toe. De boekhouding wordt nog
op basis van contante rechten gevoerd in plaats van op basis van vastgestelde rechten.

525 Artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de
inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas.
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Rechten worden niet altijd geboekt op basis van een document tot vaststelling van het
recht, dat vooraf door de ordonnateur wordt opgesteld, gedateerd en ondertekend. De ordonnateur deelt de rechten die hij vaststelt en aan derden bekendmaakt, niet tijdig en niet
systematisch mee aan de rekenplichtige en aan de boekhouder vastgesteld recht. Dit leidt
ertoe dat de rechten onvolledig zijn, onregelmatig worden geboekt of niet worden ingevorderd.
Opbrengsten worden pas in Fedcom geboekt als ze effectief zijn geïnd. Die praktijk ondergraaft de tijdige registratie van de rechten, beperkt de opvolgingsmogelijkheden, leidt tot
een onderschatting van de openstaande debiteuren en is nefast voor een efficiënt debiteurenbeheer. De omschrijving van de grootboekrekeningen laat vaak te wensen over, zodat
het niet zeker is dat opbrengsten aan de juiste rekening zijn toegewezen.
Het onderzoek van het Rekenhof wees ook uit dat in strijd met artikel 7 van de wet van
22 mei 2003 nog opbrengsten na 31 januari aan het voorgaande boekjaar worden gehecht.
2.2.3
Inventaris
De wet van 22 mei 2003 en het boekhoudbesluit van 10 november 2009526 leggen specifieke
verplichtingen en termijnen op voor de opmaak van de inventaris. De DCK heeft de inventarisatie nog niet volledig voltooid en verwerkt in het boekhoudprogramma Fedcom. Een
aantal effecten- en deviezenrekeningen is niet in Fedcom opgeladen, evenmin als de verplichtingen buiten balans inzake de depositoregeling. Bovendien stemmen niet alle boekhoudkundige saldi uit de ingeboekte maandstaten overeen met de saldi in Fedcom.
2.3

Interne organisatie

2.3.1 Verantwoordelijkheden van de actoren en functiescheidingen
De functiescheiding tussen ordonnateur en rekenplichtige (bij de DCK de administrateurgeneraal van de Thesaurie) wordt niet steeds nageleefd. Dat is in strijd met de artikelen
29 en 35 van de wet van 22 mei 2003 en komt de kwaliteit van de interne controle en de
mate waarin de actoren over hun verrichtingen verantwoording afleggen niet ten goede.
Het is vaak niet duidelijk wie het recht vaststelt en invordert, en wie formeel optreedt in
het beheer en de controle van de derdengelden. Die situatie doet zich ook voor in de agentschappen.
Het onderzoek van het Rekenhof heeft aangetoond dat medewerkers van de boekhouding
op de centrale zetel en in de agentschappen optreden als feitelijke rekenplichtige en taken
vervullen op niveau van het beheer van gelden in naam van de wettelijk rekenplichtige.
2.3.2
Werkmethodes
Doordat de ontvangsten zo divers zijn, werkt ieder werkstation binnen de DCK naar best
vermogen eigen procedures uit. Een aantal schriftelijke procedures zijn nog niet gefinaliseerd. Externe papieren verantwoordingsstukken worden niet formeel gevalideerd en dragen geen datumstempel van ontvangst. Daardoor kan onvoldoende worden beoordeeld of
de interne controle op die stukken sluitend is.

526 Koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat
en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
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Medewerkers ervaren een gebrek aan opleiding en duidelijke richtlijnen. De instructie over
de comptabiliteit van de agentschappen is onvolledig en verouderd. Kennis en knowhow
worden mondeling doorgegeven, waardoor de informatie niet eenduidig is en niet iedereen
ze op dezelfde manier begrijpt en toepast.
2.3.3
Opvolging van de projecten en informaticatoepassingen
Verschillende projecten zijn opgestart om tegemoet te komen aan de nieuwe opdrachten
van de DCK. Een aantal doelstellingen en mijlpalen zijn echter noodgedwongen naar later
verdaagd. De eraan gekoppelde IT-webtoepassingen ontbreken of laten niet toe de nieuwe
opdrachten efficiënt te beheren. Budgettaire beperkingen kunnen de ontwikkeling van de
informaticatoepassingen afremmen en het beheer van de nieuwe opdrachten bemoeilijken.
Zo is voor het werkstation Bijzonder Beschermingsfonds de garantie op deposito’s tot
100.000 euro niet in de informaticatoepassing geïntegreerd. De dienst heeft maar weinig
personeel, waardoor ingewikkelde dossiers wellicht moeilijk binnen de opgelegde termijnen kunnen worden afgehandeld.
Voor het werkstation Dematerialisatie, tot slot, moet de informaticatoepassing nog verder
worden ontwikkeld en getest. Daardoor kan de wettelijke termijn van 30 november 2015 voor
het deponeren bij de DCK van de effecten die niet tijdig werden verkocht of waarvan de eigenaar niet is opgedaagd, vermoedelijk niet worden gehaald.
2.3.4
Controle op de werking van de agentschappen
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën controleert de agentschappen van de DCK. De DCK heeft echter geen inzage in de inspectieverslagen die de Algemene Administratie van haar controles opmaakt.
2.4
Rol van de Commissie van Toezicht
Hoewel de wetgever527 een ruim toezicht op de werking van de DCK heeft ingesteld, blijft
de rol van de Commissie van Toezicht als extern controleorgaan beperkt tot de afstemming van de cijfers met de verantwoordingsstukken, de controle van de vaststelling en de
berekening van de maandelijkse rentevoeten en het akte nemen van recente evoluties in de
werking van de DCK, met het oog op de goedkeuring van het jaarverslag. Zoals uit de vorige
punten al is gebleken, wordt de werking van de DCK sinds de integratie in de FOD Financiën vooral bepaald door andere diensten binnen de FOD Financiën waarop de Commissie
geen toezicht heeft.
Elk trimester maakt de DCK intreststaten en toestandsopgaven op voor controle door de
Commissie van Toezicht. Die werkwijze lijkt achterhaald omdat de boekhouding van de DCK
voortaan geregeld wordt door de wet van 22 mei 2003. De verrichtingen van de DCK worden
daardoor ook door het Rekenhof gecontroleerd in het kader van de recurrente en de eindejaarscontroles van de jaarrekening evenals aan de hand van systeemaudits op de boekhouding van de wet van 22 mei 2003. Door de beperkingen inherent aan de samenstelling en de
wettelijke opdrachten van de Commissie van Toezicht, evenals de termijnen waarbinnen die
commissie haar taak moet vervullen, zou haar rol geëvalueerd moeten worden.

527 Artikelen 5 en 35 van het voornoemd koninklijk besluit nr. 150.
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3

Aanbevelingen

3.1
Volledigheid van de geldstromen
Het juridische kader van de opdrachten van de DCK moet worden geactualiseerd zodat de
DCK haar bevoegdheden ten volle kan uitoefenen en de geldstromen beter kan beheren,
onder meer op het vlak van de volledigheid ervan.
De DCK kan meer zekerheid over de faillissementsgelden in haar beheer verkrijgen als
ze de overdracht van die gelden kan afdwingen en controleren. Het Rekenhof beveelt aan
een specifieke informaticatoepassing te ontwikkelen waarin alle betrokken partijen hun
beschikbare informatie moeten invoeren. Daardoor zullen de faillissementsgelden beter
kunnen worden opgevolgd. Overleg tussen de administratie, de rechterlijke macht en de
curatoren is onontbeerlijk en moet verder worden gestimuleerd.
Het Rekenhof beveelt ook aan dat de DCK de beschikbare informatiebronnen over de financiële toestand en de rechtstoestand van de natuurlijke personen en de rechtspersonen zou
kunnen raadplegen.
Opdat de DCK kan oordelen of de vastgestelde rechten die het Bijzonder Beschermingsfonds en het Resolutiefonds moeten ontvangen, volledig zijn, moet ze de basisgegevens die
de banken en de verzekeringsmaatschappijen bezorgen, bijkomend controleren.
3.2
Boekhouding
Het Rekenhof beveelt aan dat de DCK bij de geplande codificatie van haar wet- en regelgeving, de bestaande, achterhaalde bepalingen afstemt op de boekhoudprincipes van de wet
van 22 mei 2003.
Het beveelt de dienst Federale Accountant aan ervoor te zorgen dat een aparte balans en
resultatenrekening van de DCK uit Fedcom kan worden gehaald. In overleg met de DCK en
op basis van haar specifieke noden moet de dienst eigen en duidelijk omschreven grootboekrekeningen openen, die garanderen dat de gelden die aan de DCK zijn toevertrouwd,
volledig kunnen worden afgescheiden van het vermogen van de Staat. De dienst Federale
Accountant zou ook de mogelijkheid van een apart cost center (kostenplaats) moeten onderzoeken om de activiteiten van de DCK te onderscheiden van die van de FOD Financiën.
De boekhoudgegevens van Cadeco moeten worden bewaard om de elementen te kunnen
aanreiken voor de opmaak van de trimestriële staten en de beheersrekening.
De DCK moet voor de diverse ontvangstencategorieën het concept van het vastgesteld recht
specifiëren en de boekhoudkundige gevolgen ervan uitwerken. De basisregels van de vaststelling, invordering en inning van rechten moeten worden verduidelijkt in een interne
rondzendbrief en in de procedurebeschrijvingen van de werkstations. De dienst Federale
Accountant moet ervoor zorgen dat de grootboekrekeningen gepast worden omschreven
zodat de opbrengsten correct kunnen worden toegewezen en hun financiële belang beter
uit de resultatenrekening kan worden afgeleid.
Het Rekenhof beveelt een onafhankelijke en regelmatige controle van de fysieke inventaris
aan en de naleving van de procedures voor de beheerde activa, passiva en de rechten en
verplichtingen buiten balans (klasse 0). Alle bezittingen, schulden, rechten en verplich-
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tingen moeten in Fedcom worden opgeladen. Een reconciliatie met de gegevens uit het
boekhoudprogramma van de DCK, Cadeco, is aanbevolen om tot een sluitende fysieke en
boekhoudkundige inventaris in Fedcom te komen.
3.3
Interne organisatie
De functiescheiding opgelegd door de artikelen 29 en 35 van de wet van 22 mei 2003 moet
in de organisatie van de werkzaamheden van de DCK en haar agentschappen worden ingebouwd zodat elke actor verantwoording kan afleggen over zijn specifieke opdracht. De
taken en verantwoordelijkheden van elke actor moeten in schriftelijke procedures worden
vastgelegd.
Schriftelijke en bijgewerkte procedureregels zijn onontbeerlijk opdat de werkstations hun
ontvangsten zoveel mogelijk uniform kunnen beheren. Gezien het specifieke karakter van
de deposito’s en de consignaties in beheer, zijn duidelijke instructies op intern niveau en
aan de agentschappen noodzakelijk.
Het Rekenhof beveelt aan dat de doelstellingen van de lopende projecten nauwgezet zouden worden opgevolgd en dat een realistische stand van zaken wordt meegedeeld in het
jaarverslag, die rekening houdt met het beschikbare budget en personeel.
Een doorgedreven informatisering kan een dubbele invoer van gegevens vermijden en zorgen voor meer controlemechanismen. Het Rekenhof beveelt aan de informaticaproblemen
op te lijsten en prioritair oplossingen uit te werken voor de bugs.
De DCK moet kunnen beschikken over de inspectieverslagen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie om dubbele controles te vermijden en bijkomend
inzicht te verkrijgen in de werking van haar agentschappen. Het Rekenhof beveelt ook aan
dat het centrale niveau tijdens het jaar regelmatig controles in de agentschappen uitvoert,
zodat de dagelijkse activiteiten beter kunnen worden gestuurd en er kan worden geanticipeerd op problemen.
3.4
Rol van de Commissie van Toezicht
Het Rekenhof beveelt aan dat de DCK nadenkt over de rol van de Commissie van Toezicht
en de meerwaarde die zij nog kan hebben voor de controle van sommige activiteiten van de
DCK, rekening houdende met de controle die het Rekenhof uitvoert op de jaarrekening van
de FOD Financiën, waarin de verrichtingen van de DCK zijn geïntegreerd.

4

Antwoord van de minister van Financiën en van de minister van Begroting

In zijn antwoord van 10 oktober 2014 geeft de minister van Financiën aan dat de audit van
het Rekenhof vooral de boekhoudkundige situatie van de DCK beschrijft tijdens de periode
2011 tot 2013, meer bepaald de overgangsperiode tussen de instap van de DCK in Fedcom en
het moment waarop haar verrichtingen rechtstreeks in SAP-Fedcom worden geboekt. Een
aantal door het Rekenhof vastgestelde problemen werden in de loop van 2014 opgelost of
worden volop gecorrigeerd en aangepast.
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De minister formuleert enkele verduidelijkingen bij de auditvaststellingen van het Rekenhof met betrekking tot de overlegging van de rekeningen van de DCK aan het Rekenhof, de
tussenkomst van het Bijzonder Beschermingsfonds en de rapportering over de financiële
rekeningen en de slapende tegoeden van minder dan twintig euro.
Hij preciseert dat aparte grootboekrekeningen met een aangepaste benaming evenals het
opladen van de deviezenrekeningen in Fedcom en de inpassing van de ISIN-codes in de
mainframetoepassing, het mogelijk moeten maken de inventaris op 31 december 2014 conform de wettelijke bepalingen op te stellen.
De DCK is ook van plan de wetgeving aan te passen aan de actuele omstandigheden. In een
eerste fase wordt de bestaande wet- en regelgeving gecodificeerd en worden de instructies
van de agentschappen geüniformeerd. In een tweede fase wordt de kwaliteit van het juridische kader verbeterd, waarbij bijzondere aandacht zal worden geschonken aan de rol van
de Commissie van Toezicht, het principe van vastgestelde rechten, de functiescheidingen
binnen de DCK en de overlegging van de beheersrekening vóór 1 maart.
De minister geeft ook toelichting bij de structurele hervorming van de DCK die in het vooruitzicht wordt gesteld. De werkprocedures worden geüniformeerd en geïnformatiseerd via
een uniek interactief communicatiekanaal, de ambtenaren van de DCK zullen op polyvalente basis worden ingezet en de agentschappen gereorganiseerd.
De minister van Financiën besluit dat de DCK er uitdrukkelijk naar streeft de doelstellingen van de lopende projecten nauwgezet op te volgen en daarover consequent en precies te
rapporteren in het jaarverslag, rekening houdend met het beschikbare budget en personeel.
De minister van Begroting gaat in zijn brief van 17 oktober 2014 specifiek in op de opmerkingen en aanbevelingen die voor de FOD Budget en Beheerscontrole waren bestemd. Hij
licht de maatregelen toe die sinds 2014 werden genomen of die in het vooruitzicht worden
gesteld op het vlak van de inventaris van de bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van de DCK, de problematiek van de vastgestelde rechten, de beheersing van de
uitgaande geldstromen en de niet-vermenging van de inkomsten en uitgaven van de DCK
met het vermogen van de Staat.
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Terugbetaling van voorschotten
aan ondernemingen in het kader
van de Airbusprogramma’s
Het Rekenhof heeft onderzocht welk gevolg is gegeven aan de opmerkingen en aanbevelingen
die het in zijn 169e Boek had geformuleerd over de terugbetaling van voorschotten die de Staat
heeft toegekend aan Belgische ondernemingen in het kader van de Airbusprogramma’s.
Tussen 1980 en 2013 heeft de federale Staat in totaal voor 467,1 miljoen euro aan terugvorderbare voorschotten aan de ondernemingen ter beschikking gesteld. De steun is terugbetaalbaar in geval van succesvolle commercialisering in verhouding tot de gerealiseerde omzet.
Eind 2013 is 145,8 miljoen euro terugbetaald. Van het openstaande saldo van 321,3 miljoen zal
79,8 miljoen euro mogelijk niet meer kunnen worden gerecupereerd.
Ondanks de oplossingen die de minister van Economie had voorgesteld, werken de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid nog steeds onvoldoende samen en is er geen of onvolledig gevolg gegeven aan de aanbevelingen van het Rekenhof. De administratieve, financiële en
boekhoudkundige afhandeling van de voorschotten en terugvorderingen blijft bijgevolg voor
verbetering vatbaar. terugbetaling van voorschotten in het kader van airbusprogramma's

1

Context

Sinds 1980 komt de federale overheid voor een deel tegemoet in de financiering van de
onderzoeks- en ontwikkelingskosten van Belgische ondernemingen die deelnemen aan
de ontwikkeling van de verschillende Airbusvliegtuigtypes. Dat gebeurt door middel van
voorschotten, die de ondernemingen enkel in geval van succesvolle commercialisering
moeten terugbetalen.
De steun (en de terugbetaling) wordt telkens voor de helft aangerekend op de begroting
van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (hierna: de FOD Economie) en op de
begroting van de POD Wetenschapsbeleid528. Om de Belgische industriële deelname aan de
Airbusprogramma’s beter te coördineren en efficiënter te beheren, hebben de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid eind 2006 het Federaal Luchtvaartplatform opgericht.
Het wordt geleid door de voorzitters van voornoemde departementen.
In 2012 heeft het Rekenhof de steunverlening onderzocht. Na de publicatie van de onderzoeksresultaten in december 2012529 reageerde de minister van Economie in een brief van
19 april 2013.

528 De uitgaven werden tot en met het begrotingsjaar 2013 aangerekend op de basisallocaties 32.44.40.81.12.03 en
46.60.14.81.12.01 en vanaf het begrotingsjaar 2014 op de basisallocaties 32.44.40.51.22.01 en 46.60.14.51.22.01.
De ontvangsten worden aangerekend op de artikelen 86.10.01 (titel II-kapitaalontvangsten, sectie II-niet-fiscale
ontvangsten, hoofdstuk 32-FOD Economie en hoofdstuk 46-POD Wetenschapsbeleid).
529 Rekenhof, 169 e Boek, Volume I, p. 403-413. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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Het huidige onderzoek wil de toenmalige vaststellingen actualiseren en evalueren in welke
mate gevolg werd gegeven aan de opmerkingen en aanbevelingen, alsook aan de oplossingen die de minister van Economie had voorgesteld.
Het voorontwerp van verslag werd op 14 juli 2014 aan de betrokken directies van de FOD
Economie en van de POD Wetenschapsbeleid meegedeeld. De opmerkingen van de administratie werden verwerkt in het ontwerpverslag dat op 20 augustus 2014 ter commentaar
werd verstuurd aan de minister van Economie, de staatssecretaris van Wetenschapsbeleid
en de voorzitters van de betrokken administraties. De voorzitters hebben hun commentaar
meegedeeld in brieven van 25 en 26 september 2014. Hun antwoord wordt weergegeven in
punt 4. Bij de afsluiting van dit Boek had het Rekenhof noch van de minister, noch van de
staatssecretaris een reactie ontvangen.

2

Onderzoeksresultaten

2.1
Financiële afwikkeling van de programma’s
De FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid houden elk afzonderlijk lijsten van de
betalingen en de terugbetalingen bij. De onderstaande tabel biedt een overzicht van de
situatie eind 2013 op basis van deze lijsten.
Terugvorderbare voorschotten gestort door de Staat en terugbetalingen aan de Staat per vliegtuigtype tijdens de periode 1980-2013 (in miljoen euro)
Vliegtuigtype /
programma

Recupereerbare
voorschotten

Terugbetalingen

Openstaande
voorschotten

Percentage
terugbetalingen

A310-200

29,5

19,6

9,9

66,4 %

A310-300

8,3

6,1

2,2

73,5 %

A320

62,1

34,5

27,5

55,7 %

A330/340

77,3

64,6

12,6

83,7 %

A340-500/600

14,2

6,1

8,1

43,0 %

155,2

14,3

140,9

9,2 %

A380
A350XWB

71,8530

0,4

71,4

0,5 %

A400M

48,7

0,2

48,5

0,5 %

Totaal

467,1

145,8

321,3

31,3 %

Bronnen: FOD Economie en POD Wetenschapsbeleid
Eind 2013 had de federale Staat in totaal voor 467,1 miljoen euro aan terugvorderbare voorschotten aan de ondernemingen ter beschikking gesteld. Op dat ogenblik was daarvan
145,8 miljoen euro terugbetaald. Het openstaande saldo van 321,3 miljoen euro (68,7 %)
zal slechts gedeeltelijk kunnen worden gerecupereerd omdat de Airbusprogramma’s niet
allemaal het vooropgezette commercieel succes bereiken, wat als voorwaarde voor een
integrale terugbetaling geldt. Zo werden de Airbusprogramma’s A310-200 en A310-300 in

530 73,0 miljoen euro eind 2011 (169e Boek van het Rekenhof, Volume I, p. 405). De vermindering is toe te schrijven
aan het feit dat de sommen die eind 2010 en 2011 op geblokkeerde rekeningen van een privé-onderneming waren
gestort en die oorspronkelijk integraal voor A350-projecten waren bestemd, in de realiteit gedeeltelijk voor andere
Airbusprogramma’s zijn gebruikt.
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2007 officieel stopgezet. Het openstaande saldo voor die programma’s, 12,1 miljoen euro,
zal niet meer kunnen worden gerecupereerd. Het Rekenhof wijst erop dat ook in de programma’s A380 en A350XWB door faillissement, vereffening of omdat de betrokken ondernemingen er niet in slagen een contract met Airbus te sluiten, mogelijk 67,7 miljoen euro
minder kan worden teruggevorderd dan voorgeschoten.
2.2
Werking van het Federaal Luchtvaartplatform
Het Rekenhof had in zijn vorige onderzoek vastgesteld dat het Federaal Luchtvaartplatform
in de praktijk weinig armslag had, de betrokken administraties onvoldoende samenwerkten
en er geen volledige informatiedoorstroom bestond tussen de betrokken diensten.
In zijn brief van 19 april 2013 formuleerde de minister van Economie enkele voorstellen om
de werking van het Federaal Luchtvaartplatform te verbeteren.
Om de transparantie en de beheersbaarheid te vergroten, had het Rekenhof in zijn onderzoek van 2012 aanbevolen om op het niveau van het Federaal Luchtvaartplatform een
permanent geactualiseerde en accurate overzichtstabel van alle toegekende voorschotten
en van alle terugbetalingen te ontwikkelen.
Omdat beide departementen op elk moment over identieke documenten en overzichtstabellen moeten kunnen beschikken, zou de FOD Economie met de POD Wetenschapsbeleid
een oplossing zoeken voor de technische problemen die de toegang tot de gemeenschappelijke databank bemoeilijken.
Om de voorstellen van de minister van Economie te kunnen uitvoeren, is de medewerking
van de POD Wetenschapsbeleid vereist. Daarom heeft de voorzitter van de FOD Economie
in een brief van 7 mei 2013 de voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid in kennis gesteld
van die voorstellen en hem uitgenodigd er gezamenlijk werk van te maken. De voorzitter
van de POD Wetenschapsbeleid heeft daarop echter niet gereageerd. De herinneringsbrieven die de voorzitter van de FOD Economie op 16 juli 2013 en 20 maart 2014 heeft verstuurd,
zijn eveneens zonder gevolg gebleven.
2.3
Naleving van de informatieverplichtingen
De ondernemingen die steun ontvangen, moeten door middel van periodieke verslagen
verantwoording afleggen over de vooruitgang en de commercialisatie van het project. Zoals
tijdens het vorige onderzoek, blijkt ook nu weer dat deze rapporten soms te laat en in een
zeldzaam geval zelfs helemaal niet worden overgelegd. De administratie heeft de bedrijven
die in gebreke bleven wel met e-mails en brieven aan hun informatieverplichting herinnerd.
Het Rekenhof stelt vast dat een sluitende sanctieregeling op de niet-naleving van de informatieverplichtingen nog steeds ontbreekt. De contracten met de ondernemingen bevatten
immers alleen sancties voor die fase van het project waarin de steun effectief wordt betaald.
Om de ondernemingen de zekerheid te bieden dat hun periodieke verslagen alle contractueel
opgelegde informatie bevatten, heeft het Federaal Luchtvaartplatform een template ontwikkeld, maar het gebruik ervan is niet verplicht. Gevolg gevend aan een aanbeveling van het Rekenhof, heeft de minister van Economie meegedeeld dat het gebruik van de t emplate voor alle
betrokken bedrijven zou worden veralgemeend. Het onderwerp staat op de agenda van het
overleg dat nog tussen de voorzitters van het Federaal Luchtvaartplatform moet plaatsvinden.
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2.4 Planning en uitvoering van de controles
Bij het vorige onderzoek had het Rekenhof aanbevolen dat het Federaal Luchtvaartplatform
jaarlijks de ondernemingen hetzij voor een prioritaire, hetzij voor een niet-prioritaire controle zou selecteren.
De minister van Economie heeft aangekondigd dat de FOD Economie elk jaar in het eerste
trimester zou vastleggen welke bedrijven prioritair moeten worden gecontroleerd. Dat is
ook gebeurd op 25 april 2013 voor het jaar 2013 en op 29 april 2014 voor 2014. De POD Wetenschapsbeleid wordt niet bij de opmaak van de planning betrokken.
De planning werd in 2013 grotendeels gevolgd. De administratie heeft ook verantwoord
waarom ze de geplande omzetcontroles niet heeft uitgevoerd. Daarnaast heeft ze naar aanleiding van controles van de projectkosten die kunnen worden aanvaard, ook de omzet
gecontroleerd, zelfs als dat niet in de planning was opgenomen.
De planning zelf van de omzetcontroles wordt niet verantwoord. Daardoor is het onduidelijk op basis van welke criteria de administratie de ondernemingen voor een omzetcontrole
heeft geselecteerd. Bijgevolg bestaat er geen formele garantie dat de inspecties ertoe bijdragen dat het risico op oneigenlijk gebruik van de voorschotten en de niet-correcte naleving
van de terugbetalingsvoorwaarden worden geminimaliseerd.
De FOD Economie merkt hierbij op dat de ondernemingen die in de loop van het jaar steun
uitbetaald krijgen, bij voorrang worden gecontroleerd. Naast de kosten wordt van deze
ondernemingen ook als eerste de omzet gecontroleerd. Bepaalde ondernemingen hebben
zowel lopende projecten waarvoor de kosten moeten worden gecontroleerd als afgesloten
projecten waar enkel nog de omzet moet worden gecontroleerd. Bij die ondernemingen kan
de administratie tegelijk de kosten en de omzet controleren, waardoor een lijst ontstaat van
ondernemingen waarvan de omzet (bijna) jaarlijks wordt gecontroleerd. Voor de overige
ondernemingen waar enkel nog omzetcontroles moeten plaatsvinden, acht de FOD een
jaarlijkse controle niet nodig.
Het Rekenhof heeft de door de FOD Economie opgegeven verantwoording niet teruggevonden in de verslagen van de vergaderingen waarin ambtenaren van het departement de
controleplanning hebben opgesteld. Omdat de vooropgestelde planning van de omzetcontroles pas in 2013 werd opgestart, herinnert het Rekenhof aan zijn eerdere aanbeveling dat
uiteindelijk alle ondernemingen en programma’s afdoende moeten worden gecontroleerd.
Daaronder vallen bijgevolg ook de projecten waarvoor enkel de POD Wetenschapsbeleid
steun verleent.
De POD Wetenschapsbeleid wordt nog altijd niet in kennis gesteld van de controleverslagen van de FOD Economie. De minister van Economie heeft de terbeschikkingstelling van
de verslagen opgenomen in zijn voorstellen om de werking van het Federaal Luchtvaartplatform te verbeteren; hij heeft ze echter gekoppeld aan de voorwaarde dat de POD Wetenschapsbeleid de verslagen met de nodige vertrouwelijkheid behandelt. Het onderwerp
staat op de agenda van het overleg dat nog tussen de voorzitters van het Federaal Luchtvaartplatform moet plaatsvinden.
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2.5
Gebruik van gelden op geblokkeerde rekeningen
Om te voorkomen dat nog niet gebruikte kredieten zouden worden geannuleerd, had de
Ministerraad die eind 2010 en 2011 op geblokkeerde rekeningen van een privéonderneming
laten storten (19,2 miljoen euro in 2010 en 38,8 miljoen euro in 2011).
Het Rekenhof had er in het vorige onderzoek op gewezen dat deze regeling afweek van het
annaliteitsprincipe van de begroting531 en geen wettelijke basis had. De minister van Economie voerde aan dat de werkwijze niet onwettig was, maar dat het wenselijker was om de
zienswijze van het Rekenhof te volgen. Hij heeft dan ook niet toegelaten dat eind 2012 het
nog niet gebruikte begrotingskrediet op een geblokkeerde rekening van de privéonderneming zou worden gestort.
Zoals het Rekenhof in het vorige onderzoek had gevraagd, heeft de FOD Economie het
gebruik van het overheidsgeld op geblokkeerde rekeningen en van de intrest die het heeft
opgebracht (0,6 miljoen euro), permanent opgevolgd en ter plaatse gecontroleerd.
De privéonderneming heeft van het geld dat de Staat bij haar heeft geplaatst, al 58,5 miljoen euro doorgestort aan de ondernemingen die de voorzitters van het Federaal Luchtvaartplatform in hun instructies hadden aangeduid. Het saldo van de geblokkeerde rekeningen bedroeg 82.970,61 euro op 30 juni 2014.
2.6
Aanrekening van verwijlintresten bij laattijdige terugbetaling
Het Rekenhof had er in het vorige onderzoek op gewezen dat niet kan worden aanvaard
dat de administratie verzuimt de contractuele verwijlintresten te eisen als bij laattijdige
terugbetaling. De minister van Economie had aangekondigd met deze opmerking rekening
te zullen houden.
Tijdens het onderzoek stelde het Rekenhof echter vast dat als een onderneming niet binnen
de contractuele termijn terugbetaalt, de administratie ze nog steeds niet in gebreke stelt en
geen verwijlintrest aanrekent.
2.7
Opvolging van de te innen vastgestelde rechten, inventarisatie en boeking
In 2012 had het Rekenhof opgemerkt dat de boekhoudkundige verwerking van de terugbetaalbare voorschotten niet helemaal in overeenstemming was met de regels die in of
krachtens de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat zijn voorgeschreven.
Om tegemoet te komen aan die opmerking heeft de administratie, in overleg met de dienst
Federale Accountant, een aantal correcties in de boekingen aangebracht. De voorschotten
worden niet langer in de balans onder de vorderingen op meer dan een jaar opgenomen.
Om de terugvorderbare voorschotten vanaf de toekenning in de Fedcomrekeningen op te
nemen, worden de betalingen en terugbetalingen van de voorschotten geboekt op orderekeningen en in detail weergegeven in de toelichting van de jaarrekening.

531 Het annaliteitsprincipe houdt in dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers elk jaar de begroting moet goedkeuren en dat de begroting slechts uitgavenkredieten en ontvangsten mag bevatten die betrekking hebben op dat ene
begrotingsjaar.
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De openstaande saldi op de betrokken orderekeningen in de klasse 0 van de balans, waar de
rechten buiten balans worden opgenomen, bedroegen op 31 december 2013 respectievelijk
159,6 miljoen euro bij de FOD Economie en 153,5 miljoen euro bij de POD Wetenschapsbeleid. Dit verschil van 6,1 miljoen euro komt grotendeels doordat de FOD Economie in vergelijking met de POD Wetenschapsbeleid meer steun heeft toegekend aan het programma
A310-200. Op basis van de overzichtslijsten die per departement worden bijgehouden, heeft
het Rekenhof berekend dat het openstaande saldo in feite 163,3 miljoen euro bedraagt voor
de FOD Economie (+3,7 miljoen euro) en 158,0 miljoen euro (+4,5 miljoen euro) voor de POD
Wetenschapsbeleid. De saldi in de boekhouding geven dus niet de juiste toestand van de
openstaande voorschotten weer.
De toelichting bij de jaarrekening 2013 geeft bovendien een vertekend beeld omdat het
openstaande saldo van de eerder vermelde geblokkeerde rekeningen geen rekening houdt
met de gelden die de privéonderneming op vraag van de administratie naar diverse bedrijven heeft doorgestort, noch met de intrest die aan de Staat toekomt.
Omdat Airbus de productie van bepaalde vliegtuigtypes definitief heeft stopgezet, geeft het
huidige overzicht van de rechten en verplichtingen van de overheid in de Airbusdossiers
geen correct beeld meer van de mogelijke terugbetaling. Er werden echter nog altijd geen
documenten opgesteld waarin een gemachtigd ambtenaar de definitieve oninbaarheid van
openstaande voorschotten gemotiveerd aantoont.
In de praktijk wordt het recht op terugbetaling vastgesteld op het ogenblik van de betaling
(contant recht). Het Rekenhof herinnert eraan dat de aanrekening van niet-fiscale ontvangsten op de begroting moet voldoen aan de notie van het vastgesteld recht532. Voor de Airbusprogramma’s komt een verplichting tot terugbetaling tot stand wanneer het Federaal
Luchtvaartplatform aan de hand van een periodiek verslag of een controlerapport vaststelt
dat een onderneming een omzet heeft gerealiseerd en dat aan de contractuele voorwaarden
tot terugbetaling is voldaan. In de economische boekhouding dient de vordering op dat
ogenblik in de balans tot uiting te komen en de rekeningen in de klasse 0 te worden aangepast. De vordering wordt afgeboekt bij ontvangst van de betaling.
Als een onderneming op eigen initiatief een terugbetaling doet zonder daartoe door het Federaal Luchtvaartplatform te zijn uitgenodigd, kan die ontvangst voorlopig op een wachtrekening worden geplaatst. Op die manier kan de administratie nagaan of de voorwaarden
om het recht tot terugbetaling vast te stellen, zijn vervuld. Zodra het recht is vastgesteld
kan de ontvangst worden aangerekend op de begroting. Het is echter belangrijk dat het
recht correct wordt vastgesteld op basis van alle nodige elementen, zodat de facturen die
de administratie opmaakt niet louter fungeren als afpuntingsdocument dat pas wordt opgemaakt na de effectieve ontvangst van de betaling, waarbij wordt nagelaten het tegoed
correct vast te stellen.

532 Rekenhof, 169 e Boek, Volume I, p. 353-364; 170 e Boek, Volume I, p. 158-163. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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3

Conclusies en aanbevelingen

De informatie over de steun die de Staat toekent aan Belgische ondernemingen die deelnemen aan de ontwikkeling van de verschillende Airbusvliegtuigtypes zit verspreid bij de verschillende betrokken diensten zonder dat de onderlinge informatiedoorstroom voldoende
is gewaarborgd. Op het niveau van het Federaal Luchtvaartplatform ontbreekt nog steeds
de overzichtstabel van de terugbetalingen die de bevoegde minister in 2005 beloofde. Er
werd nog geen gevolg gegeven aan de oplossingen die de minister van Economie voorgesteld heeft om de werking van het Federaal Luchtvaartplatform te verbeteren.
De ondernemingen leven de informatieverplichting nog steeds onvoldoende na. Periodieke
verslagen worden te laat of helemaal niet overgelegd. Het gebruik van de template voor
de indiening van de periodieke verslagen wordt nog niet opgelegd. Daardoor bieden de
voortgangsrapporten die niet volgens dit sjabloon worden opgemaakt, geen zekerheid dat
de ondernemingen alle contractueel vereiste informatie verstrekken om het exacte bedrag
van de verschuldigde terugbetaling te kunnen bepalen. Een sluitende sanctieregeling op de
niet-naleving van de informatieverplichtingen ontbreekt.
Doordat de planning van de omzetcontroles niet wordt verantwoord, is er geen formele
garantie dat de inspecties zo worden gepland en georganiseerd dat het risico op de nietnaleving of niet correcte naleving van de terugbetalingsvoorwaarden tot een minimum
wordt beperkt. Het Rekenhof herinnert aan zijn eerdere aanbeveling dat uiteindelijk alle
ondernemingen en programma’s afdoende moeten worden gecontroleerd. De POD Wetenschapsbeleid wordt niet bij de opmaak van de planning betrokken, waardoor het risico bestaat dat een project waarvoor enkel de POD steun heeft verleend, niet in de selectie wordt
opgenomen.
De administratie laat nog steeds na een onderneming bij laattijdige terugbetaling in gebreke te stellen en verwijlintresten aan te rekenen.
De administratie heeft gevolg gegeven aan de vraag van het Rekenhof om de mogelijke
terugbetalingen tot uiting te brengen in de Fedcomrekeningen. De saldi van de terug te
vorderen voorschotten in de rekeningen stemmen echter niet overeen met de realiteit.
Het verschil tussen de rekeningen en de overzichtslijsten bedraagt respectievelijk 3,7 miljoen euro bij de FOD Economie en 4,5 miljoen euro bij de POD Wetenschapsbeleid. De rekeningen geven geen correct beeld van de potentiële terugvorderingen omdat de definitieve
oninbaarheid nog steeds niet wordt vastgesteld. Ook na een spontane terugbetaling door
een onderneming moet de administratie het recht correct vaststellen en de factuur die ze
opstelt, niet louter gebruiken als boekhoudkundig afpuntingsdocument.
Om de voorstellen van de minister van Economie tot verbetering van de werking van het
Federaal Luchtvaartplatform te implementeren en een oplossing uit te werken voor bovenstaande knelpunten, moeten de voorzitters van het platform daarover overleggen en de
nodige maatregelen treffen.
Het is aangewezen de geblokkeerde rekeningen af te sluiten, de overblijvende tegoeden aan
de Schatkist terug te storten en de FOD Economie op te dragen het gebruik van het geld op
die rekeningen finaal te controleren.
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4

Antwoord van de administratie

De voorzitter van de FOD Economie kondigt in zijn brief een aantal acties aan waarmee aan
het merendeel van de opmerkingen van het Rekenhof wordt tegemoetgekomen.
Hij stelt dat het departement er altijd heeft op toegezien dat de periodieke verslagen alle
contractueel vereiste informatie bevatten. Omdat dit de taak voor de administratie vereenvoudigt, zal aan de ondernemingen worden gevraagd voor de indiening van de rapporten
vanaf 2015 de template systematisch te gebruiken. Voor de voorzitter van de POD Wetenschapsbeleid is het belangrijk dat de contractueel opgelegde informatie wordt verstrekt.
Het opleggen van de template is voor hem een onnodige, bijkomende administratieve last
voor de bedrijven.
De voorzitter van de FOD Economie deelt mee dat eind augustus 2014 alle periodieke verslagen bij de administratie waren ingediend. In het kader van een algemene juridische herziening van toekomstige overeenkomsten, zal de juridische dienst van het departement
worden gevraagd een sluitende sanctieregeling op de niet-naleving van de informatieverplichtingen uit te werken voor de periode na de uitbetaling van de voorschotten.
Hij kondigt aan dat de jaarlijkse planning van de omzetcontroles expliciet zal worden verantwoord. De FOD Economie zal hiervoor overleg plegen met de POD Wetenschapsbeleid.
Voor het project, waarvoor enkel de POD steun heeft verleend, werd recent de omzet gecontroleerd.
Bij laattijdige terugbetaling zal de FOD Economie de ondernemingen in gebreke stellen en
verwijlintresten aanrekenen.
Hij bevestigt dat het saldo van de terug te vorderen voorschotten in de Fedcomrekeningen
voor het departement effectief 163,3 miljoen euro bedraagt en dat de nodige correcties in de
tabel werden aangebracht. Om de definitieve oninbaarheid van openstaande voorschotten
vast te stellen, zal de FOD Economie een initiatief nemen op het niveau van het Federaal
Luchtvaartplatform.
De geblokkeerde rekeningen zouden in 2017 definitief worden afgesloten en op dat ogenblik
zal de FOD Economie het gebruik van de gelden opnieuw controleren.
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