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172e Boek van het Rekenhof
Deel I  Algemene rekening 2014 van het algemeen bestuur van de federale 

Staat

Uitvoering van de Europese verplichtingen
Sinds juni 2014 is België niet meer onderworpen aan de procedure van strenger begrotingstoe-
zicht of de “procedure wegens buitensporig tekort” opgelegd door de Europese Commissie. De 
Commissie	erkende	dat	België	vooruitgang	had	geboekt	inzake	overheidsfinanciën	maar	wees	
erop dat het zijn begrotingsstrategie verder moet versterken om zijn overheidstekort structureel 
te doen dalen en in 2018 een begrotingsevenwicht te halen. Ook moet België het niveau van zijn 
schuld	op	duurzame	wijze	afbouwen,	in	het	kader	van	een	versterkte	samenwerking	tussen	de	
federale Staat en de deelstaten.

Vorderingensaldo 2014
Het	vorderingensaldo	2014	van	de	federale	overheid	bedraagt,	volgens	ESR2010,	–	10,2	miljard	
euro	of	2,5	%	van	het	BBP.	Het	ligt	1,4	miljard	euro	lager	dan	het	vorderingensaldo	zoals	geraamd	
bij	de	opmaak	van	de	initiële	begroting	2014	(-8,9	miljard	euro).	In	2013	bedroeg	het	vorderingen-
saldo	van	de	federale	overheid	-9,6	miljard	euro,	d.i.	2,4	%	van	het	BBP.

Het vorderingensaldo van de sociale zekerheid is in 2014 opnieuw quasi in evenwicht.

Begrotingsmaatregelen2014
Om	te	kunnen	voldoen	aan	het	toegestane	vorderingensaldo	voor	Entiteit	I	(-2,3	%)	zoals	vastge-
legd	in	het	Europese	ontwerpbegrotingsplan	2014	en	stabiliteitsprogramma	2014-2017,	nam	de	
federale	regering	voor	in	totaal	2,6	miljard	euro	aan	saneringsmaatregelen.

Aan	uitgavenzijde	werden	maatregelen	genomen	om	de	uitgaven	voor	1,5	miljard	euro	te	vermin-
deren.	0,7	miljard	euro	had	betrekking	op	de	sociale	zekerheid.	De	realisatie	van	de	maatregelen	
op het vlak van de sociale zekerheid werd besproken in het Boek 2015 over de Sociale Zekerheid 
van het Rekenhof1.

De	besparingen	gebeurden	in	de	primaire	uitgaven,	voornamelijk	door	een	lineaire	vermindering	
of	administratieve	blokkering	van	de	werkings-,	 toelagen	en	 investeringskredieten	 (416,0	mil-
joen euro). Daarnaast werden de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking en preventieve di-
plomatie	met	144,9	miljoen	euro	verminderd,	werd	het	interdepartementaal	beheer	verbeterd	
(81,3	miljoen	euro)	en	werden	de	 toelagen	aan	de	OCMW’s	verminderd	 (60	miljoen	euro).	Op	
basis	van	het	onderzoek	naar	de	uitvoering	van	de	algemene	uitgavenbegroting,	besluit	het	Re-
kenhof dat deze maatregelen voor een groot gedeelte werden gerealiseerd.

Voorts	nam	de	regering	nieuwe	fiscale	maatregelen	voor	1	miljard	euro	en	maatregelen	bij	de	
niet-fiscale	ontvangsten	voor	67	miljoen	euro.

1 Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Ontvangsten
De	 ontvangsten	 van	 de	 federale	 Staat	 bedroegen	 in	 2014	 98,7	miljard	 euro,	 een	 daling	met	
5,4	miljard	ten	opzichte	van	het	jaar	voordien.	De	Staat	heeft	ook	15,0	miljard	euro	ontvangsten	
voor	derden	geïnd	(Europese	Unie,	gewesten	en	lokale	overheden).

De	fiscale	ontvangsten	van	de	federale	Staat	(93,8	miljard	euro)	zijn	licht	gestegen	ten	opzichte	
van	2013	(+1,4	miljard	euro).	Er	zijn	echter	verschillen	in	de	onderdelen	van	de	ontvangsten.	Zo	
stegen	de	ontvangsten	uit	indirecte	belastingen	(btw,	registratie	en	accijnzen),	maar	daalden	die	
uit de directe belastingen. Die daling komt voornamelijk doordat de ingekohierde ontvangsten 
uit	de	vennootschapsbelasting	teruggevallen	zijn,	door	uitzonderlijke	ontheffingen	en	vertraging	
bij het inkohieren van het aanslagjaar 2014.

De	geïnde	fiscale	ontvangsten	wijken	met	4,83	%	af	van	de	begrotingsramingen	door	de	minder	
sterke economische groei dan verwacht. Dat verschil kon niet worden gecorrigeerd omdat er 
geen aanpassing van de middelenbegroting is geweest.

De	niet-fiscale	ontvangsten	bedroegen	in	2014	4,9	miljard	euro.	Ze	zijn	significant	gedaald	ten	
opzichte	van	de	twee	voorgaande	jaren,	toen	de	Staat	heel	wat	patrimonium	had	verkocht,	bv.	de	
aandelen	in	het	kapitaal	van	de	bank	BNP	Paribas,	wat	uitzonderlijke	en	eenmalige	ontvangsten	
had	opgeleverd.	De	gerealiseerde	ontvangsten	wijken	hier	3,5	%	af	van	de	begrotingsramingen.

Tot	slot	dient	een	belangrijk	deel	van	de	ontvangsten	van	de	Staat,	50,7	miljard	euro,	om	andere	
overheden	te	financieren,	door	middel	van	toewijzingsfondsen.	Het	gaat	daarbij	vooral	om	de	ge-
meenschappen,	de	gewesten,	de	sociale	zekerheid	en	de	politiezones.	Die	ontvangsten	behoren	
dus niet tot de middelenbegroting. Het Rekenhof heeft een aantal onregelmatigheden gesigna-
leerd in het beheer van die toegewezen ontvangsten.

Middelenbegroting
De	middelenbegroting	bevat	de	eigen	middelen	van	de	federale	Staat,	na	overdracht	van	de	toe-
gewezen	ontvangsten.	De	lopende	en	kapitaalontvangsten	bedroegen	in	2014	48,0	miljard	euro,	
dit	is	een	daling	met	6,5	miljard	euro	ten	opzichte	van	2013,	hoofdzakelijk	doordat	de	niet-fiscale	
inkomsten daalden.

Uitgaven
De	primaire	uitgaven	zijn	de	totale	uitgaven	verminderd	met	de	aflossingen	en	de	intrestlasten	
van	de	rijksschuld.	Ze	bedroegen	in	2014	50,3	miljard	euro	en	dalen	met	0,1	%	ten	opzichte	van	
2013.

De uitgaven stijgen vooral bij de FOD Sociale Zekerheid en bij de pensioenen. Ze worden groten-
deels	gecompenseerd	door	de	vermindering	van	de	uitgaven	bij	de	FOD	Financiën,	in	het	bijzon-
der de uitgaven voor de kredietverleningen en de deelnemingen.

Het	uitstaande	bedrag	van	verbintenissen	die	nog	kunnen	worden	vereffend	na	2014,	het	zoge-
naamde	encours,	bedroeg	op	1	januari	2015,	6,7	miljard	euro,	dit	is	een	stijging	van	0,3	miljard	
euro	ten	opzichte	van	2013.	1,8	miljard	euro	van	dat	encours	op	1	januari	2015	wordt	nog	steeds	
verklaard	door	de	deelneming	in	het	IMF,	die	in	2012	werd	vastgelegd	maar	tot	op	heden	niet	is	
vereffend.
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In	2014	werd	voor	een	bedrag	van	29,7	miljard	euro	aan	rijksschuld	afgelost,	dit	is	4,6	miljard	euro	
minder	dan	in	2013.	De	intrestlasten	bedragen	12,0	miljard	euro	en	liggen	0,2	miljard	euro	lager	
dan in 2013.

Jaarrekening 2014
Aan	de	opmerkingen	die	het	Rekenhof	had	geformuleerd	bij	vorige	jaarrekeningen,	onder	meer	
op	het	vlak	van	de	 inventaris	van	de	materiële	en	de	financiële	vaste	activa,	de	verplichtingen	
buiten	balans	en	de	toelichting	bij	de	jaarrekening,	is	gedeeltelijk	tegemoetgekomen.	Niettemin	
vertoont	de	jaarrekening	2014	nog	belangrijke	tekortkomingen	op	het	vlak	van	de	volledigheid,	
de juistheid en de getrouwheid van de boekhoudkundige verrichtingen.

Die tekortkomingen vloeien in hoofdzaak voort uit de gebrekkige kennis van de notie van vastge-
steld	recht,	maar	ook	uit	de	miskenning	van	de	regels	inzake	de	afgrenzing	tussen	de	boekjaren	
en de verplichting om te beschikken over een origineel en goedgekeurd verantwoordingsstuk om 
een verrichting te boeken.

Daarnaast moet de dienst Federale Accountant nog meer richtlijnen en praktische instructies 
verstrekken over de manier waarop de algemene boekhouding moet worden gevoerd omdat de 
kennis van bepaalde departementen op dit vlak onvoldoende blijft.

Tot slot zijn de administratieve organisatie en de interne controle nog van niet voldoende hoog 
niveau.

Audits over het boekhoudsysteem Fedcom
Boekhoudkundige verwerking van de fiscale ontvangsten
Als	gevolg	van	de	toetreding	van	de	FOD	Financiën	tot	SAP/Fedcom	heeft	het	Rekenhof	zijn	me-
thode	voor	de	controle	van	de	boekhoudkundige	verwerking	van	de	fiscale	ontvangsten	herzien.	
In zijn 170e en 171e Boek had het Rekenhof het proces van de inning van de directe belastingen 
en de btw–ontvangsten onderzocht; in dit Boek heeft het zich ook toegespitst op het proces van 
de inning van de douanerechten en accijnzen.

Het stelt vast dat de stafdienst Budget en Beheerscontrole van de FOD meer aandacht moet be-
steden aan de juistheid van de maandelijkse verzamelstaten en de daaruit volgende boekingen.

Boeking van personeelsuitgaven en -ontvangsten van het algemeen bestuur – fase 1
Het Rekenhof heeft onderzocht of de departementen hun personeelskosten correct boeken en 
afdoende	controles	inbouwen	op	de	bedragen	die	in	SAP/Fedcom	worden	geboekt.	Het	is	ook	de	
rol van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) en de dienst Federale Accountant (FA) in 
dat proces nagegaan.

De	berekening	van	wedden	steunt	in	belangrijke	mate	op	de	zgn.	mutatiestaten,	dit	zijn	maan-
delijkse overzichten van de wijzigingen in de loopbanen van de personeelsleden die de departe-
menten aan de CDVU sturen. Het Rekenhof beveelt daarbij aan dat de CDVU met de departe-
menten	formele	afspraken	maakt	over	de	overzending	van	die	mutatiestaten,	de	informatie	die	
daarbij moet worden uitgewisseld en de nodige verantwoordingsstukken.
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De CDVU moet de bestanden met de personeelsuitgaven vroeger naar de FA sturen en bij fout-
melding een nieuw bestand aanmaken in plaats van het foutieve bestand te overschrijven. De 
CDVU	moet	ook	de	aansluiting	van	de	wedden	maken	met	de	samenvattende	fiscale	opgaven.	
Tot	slot	moet	de	CDVU	zijn	interne	procedures	van	loonverwerking,	behandeling	van	mutaties	en	
terugvorderingen inventariseren en waar nodig actualiseren.

De FA moet zijn toezicht op de interne controle bij de CDVU versterken. Hij moet de bevoegdhe-
den	en	verantwoordelijkheden	van	de	actoren	duidelijk	afbakenen	via	geformaliseerde	richtlijnen	
en	de	procedures	en	werkdocumenten	over	de	integratie	van	de	CDVU-gegevens	in	SAP/Fedcom	
actualiseren. De dienst moet de departementen tot slot aansporen de aansluiting te maken tus-
sen het bestand over de budgettaire last dat de CDVU naar hen terugstuurt en de gegevens die 
in Fedcom zijn ingevoerd.

Voor	 de	 geplande	oprichting	 van	PersoPoint	 bij	 de	 FOD	Personeel	 en	Organisatie,	waarin	 de	
dienst	Wedden	van	de	CDVU	zou	worden	geïntegreerd,	zijn	een	planning	en	een	omschrijving	
van de opdrachten van die nieuwe dienst en van het personeel en de IT-middelen nodig.

Inventarisatie van de deelnemingen in internationale instellingen en buitenlandse  
ondernemingen
De	Comptabilititeitswet	 van	 22	mei	 2003	 verplicht	 de	 diensten	 hun	 financiële	 vaste	 activa	 te	
waarderen en erover te rapporteren vanaf het jaar van hun toetreding tot die comptabiliteit.

Het onderzoek van het Rekenhof toont aan dat de deelnemingen in internationale instellingen en 
buitenlandse	ondernemingen	vanaf	2013	werden	geregistreerd	maar	dat	deze	deelnemingen,	en	
ook	de	daaraan	verbonden	verbintenissen	buiten	balans,	op	het	einde	van	2014	nog	niet	allemaal	
correct zijn gewaardeerd. Verscheidene onjuistheden in de inventarisatie komen voort uit een 
onduidelijke	definiëring	van	de	notie	van	deelneming.

Het	Rekenhof	beveelt	aan	de	definitie	van	een	deelneming	en	het	onderscheid	met	een	kapitaal-
overdracht	te	verfijnen	en	ook	de	waarderingsregels	explicieter	uit	te	werken.

Inventaris en boeking van de voorraden van de federale Staat
Tussen	2009	en	2012	zijn	de	federale	departementen	geleidelijk	overgeschakeld	op	het	SAP/Fed-
com-systeem. Ze boeken hun voorraden echter nog niet exhaustief op basis van een volledige 
inventaris.

De inventariseringsprocedures en de waarderings- en boekingsregels zijn ontoereikend of soms 
onbestaande.	De	departementen	moeten	dringend	de	nodige	maatregelen	treffen	om	de	volle-
dige inventarisering en boeking van hun voorraden te waarborgen op basis van internecontrole-
procedures en coherente waarderingsregels.

Evolutie van de staatsschuld en de overheidsschuld
In	2014	steeg	de	brutostaatsschuld	met	9,2	miljard	euro	tot	380,9	miljard	euro.	De	intrestlasten	
van	de	staatsschuld	(gelopen	intresten)	bedroegen	in	dat	jaar	11,99	miljard	euro.

De geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen bedroeg op 31 decem-
ber	2014	428,4	miljard	euro	of	106,6	%	van	het	BBP	tegenover	104,4	%	in	2013.
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De entiteiten van de overheidssector die onder het federaal gezag en onder de sociale zekerheid 
vallen,	zijn	verplicht	hun	financiële	activa	te	beleggen	binnen	de	overheidssector.	De	Thesaurie	
ziet toe op de uitvoering van deze verplichting. De minister van Financiën heeft echter aan 65 en-
titeiten	150	afwijkingen	toegestaan	op	het	principe	van	de	consolidatie	van	financiële	activa.

Evolutie van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt
Sinds	2012	beveelt	het	Rekenhof	de	FOD	Personeel	en	Organisatie	aan	een	jaarverslag	te	publi-
ceren over de evolutie van de human resources van de Staat in het licht van de regeringsdoelstel-
lingen.	Het	eerste	jaarverslag	“Duurzame	Sociale	Balans”	van	de	FOD	P&O	en	de	monitoring	van	
de personeelsuitgaven sinds 2010 bieden nieuwe mogelijkheden om vooruitgang te boeken in 
die richting.

Het Rekenhof schat dat het personeelsaantal van het federaal openbaar ambt en van de staats-
diensten	met	afzonderlijk	beheer	is	gedaald	met	9,3	%	tussen	juni	2006	en	juni	2014.

Deel II Andere categorieën van diensten

Vertraging bij de overzending van de rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk be-
heer en van de instellingen van openbaar nut
Op 30 september 2015 beschikte het Rekenhof slechts over de rekeningen 2014 van 19 van de 
30 staatsdiensten met afzonderlijk beheer.

Op 30 september 2015 beschikte het over de rekeningen 2014 van 47 van de 63 openbare instel-
lingen,	waarvan	er	 slechts	28	 tijdig	waren	overgezonden.	Voor	de	 jaren	2013	en	2012	hebben	
respectievelijk acht en vijf instellingen hun rekeningen nog niet toegezonden.

Inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 voor de administratieve diensten met boek-
houdkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de staatsbedrijven
De wet van 8 mei 2014 heeft de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende orga-
nisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat uitgesteld tot 2016 voor 
de	administratieve	diensten	met	boekhoudkundige	autonomie,	de	administratieve	openbare	in-
stellingen en de staatsbedrijven. Daarnaast biedt de wet kleine instellingen de mogelijkheid hun 
algemene	boekhouding	op	basis	van	een	specifiek	rekeningstelsel	te	voeren.

In	nieuwe	voorstellen	die	de	FOD	Budget	en	Beheerscontrole	 voorbereidt,	wordt	 aansluitend	
bij de beslissing van de ministerraad van 24 april 2015 de inwerkingtreding van de wet van 
22	mei	2003	voor	de	instellingen	opnieuw	uitgesteld,	tot	2017	en	tot	2018,	en	wordt	de	perime-
ter	van	de	administratieve	openbare	instellingen	afgestemd	op	de	classificatie	S1311	“Centrale	
Overheid” van de Nationale Bank van België. Ook houden de voorstellen bijkomende afwijkingen 
in op de principes die aan de basis liggen van die wet.

In die context herinnert het Rekenhof aan het belang van de uniforme toepassing van de prin-
cipes	van	algemene	en	budgettaire	boekhouding	van	de	wet	van	22	mei	2003,	onder	meer	wat	
betreft	de	vastleggingscomptabiliteit,	het	gebruik	van	het	genormaliseerde	boekhoudplan	van	
de federale Staat en het voeren van een geïntegreerde algemene en budgettaire boekhouding.
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nv Credibe: Financiële aspecten en maatschappelijke opdracht
Credibe is een naamloze vennootschap van publiek recht die hypothecaire kredieten verleent en 
beheert. Bij de rekeningencontrole 2012 en 2013 is vastgesteld dat Credibe eind 2013 over aan-
zienlijke	financiële	middelen	beschikt	 in	verhouding	tot	het	maatschappelijke	doel	 (56	miljoen	
euro). De voorbije jaren heeft zij het grootste deel van haar activiteiten overgedragen aan andere 
vennootschappen.	De	 vennootschap	beheert	 enkel	 nog	 een	 kantorencomplex,	 geschillendos-
siers uit het verleden en een portefeuille hypothecaire dubieuze debiteuren die jaarlijks ongeveer 
3 miljoen euro omzet genereert. In de jaarrekening ontbreekt de informatie over de grootte en 
de evolutie van deze portefeuille.

nv FIF-FSI: Financiële aspecten en maatschappelijke opdracht
FIF-FSI is een naamloze vennootschap die gronden beheert en valoriseert die de NmBS aan haar 
heeft overgedragen. Bij de controle van de rekeningen 2012 en 2013 heeft het Rekenhof vast-
gesteld	dat	FIF-FSI,	door	de	verkoop	van	heel	wat	gronden	de	voorbije	jaren,	eind	2013	over	be-
langrijke	financiële	middelen	beschikt	(112,4	miljoen	euro).	Momenteel	blijven	er	slechts	enkele	
moeilijk verkoopbare gronden in de portefeuille van FIF-FSI over. De raad van bestuur wil zich 
daarom	toeleggen	op	de	commerciële	ontwikkeling,	aan-	en	verkoop,	beheer	en	financiering	van	
onroerende	goederen,	die	een	bijkomende	statutaire	opdracht	van	de	nv	vormen.	De	algemene	
vergadering heeft daarover echter nog geen standpunt ingenomen. Het Rekenhof beveelt aan 
te	onderzoeken	of	een	deel	van	de	financiële	middelen	niet	als	kapitaalvermindering	of	dividend	
kan	worden	gestort	aan	de	FPIM	als	enige	aandeelhouder.

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	houdt	nog	altijd	(al	dan	niet	meerderheids)participaties	aan	in	Dexia	nv,	Belfius,	BNP	
Paribas,	 Vitrufin	 en	 Royal	 Park	 Investments	 voor	 in	 totaal	 15,6	 miljard	 euro.	 Hij	 ontving	 in	
2014	194,9	miljoen	euro	dividenden.	De	voornaamste	door	de	Staat	toegekende	waarborg	werd	
verleend	aan	Dexia	Groep	voor	maximum	43,7	miljard	euro.

In 2014 hebben de Europese instellingen het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme 
(GAm) goedgekeurd dat onder meer een gemeenschappelijk Europees Resolutiefonds in het le-
ven roept. Dit fonds moet vanaf 2016 operationeel zijn. Op Belgisch niveau bestaat al een reso-
lutiefonds dat tot doel heeft de systemische impact te beperken van het faillissement van een 
kredietinstelling.

België neemt deel aan de European Financial Stability Facility (EFSF) en aan het Europees Sta-
biliteitsmechanisme (ESm) die in het leven werden geroepen om lidstaten van de eurozone te 
ondersteunen	die	in	nood	zijn.	Deze	instellingen	hebben	lidstaten	in	financiële	moeilijkheden	on-
dersteund	voor	een	bedrag	van	174,6	miljard	euro	(EFSF)	en	47	miljard	euro	(ESM).

Op	15	juni	2015	bedroegen	de	verschillende	staatstussenkomsten	in	verband	met	de	financiële	
crisis	in	totaal	32,3	miljard	euro.	De	ontvangsten	die	samenhangen	met	die	tussenkomsten	be-
droegen	22,9	miljard	euro.
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Organisatie van de interne-auditactiviteiten bij de federale overheid
Het Rekenhof heeft in zijn vorige Boeken meermaals gewezen op het uitblijven van een interne 
audit bij de federale overheid. In zijn 171e Boek stelde het onder meer vast dat tijdens de voor-
gaande legislatuur geen vooruitgang was geboekt in de uitvoering van die wettelijke verplichting 
door de regering.

Intussen heeft de ministerraad van 17 juli 2015 de principebeslissing genomen om in 2016 een 
gemeenschappelijke interne-auditdienst op te richten voor de federale overheid.

Er	zijn	echter	nog	wijzigingen	in	de	regelgeving,	preciseringen	en	overgangsmaatregelen	vereist.	
Het Rekenhof acht het ook noodzakelijk dat het Auditcomité van de Federale Overheid zijn pre-
rogatieven behoudt en dat zijn werkingsmiddelen worden versterkt.

Dienst Interne Audit en Inspectie van de FOD Binnenlandse Zaken
Om	zijn	controles	te	kunnen	uitvoeren,	wil	het	Rekenhof	een	beroep	kunnen	doen	op	de	versla-
gen van de interne-auditdiensten. De kwaliteit van die verslagen moet dus gegarandeerd zijn. De 
regelgeving bepaalt in dat verband dat het Auditcomité van de Federale Overheid toeziet op de 
naleving van de beroepsnormen voor interne auditors. In afwachting van het moment waarop die 
bepalingen	een	concrete	invulling	krijgen,	heeft	het	Rekenhof	de	interne-auditactiviteiten	bij	de	
FOD Binnenlandse Zaken onderzocht.

De FOD heeft weliswaar voldoende human resources ingezet en interne-auditactiviteiten uitge-
bouwd,	maar	kon	niet	alle	reglementaire	garanties	bieden	inzake	onafhankelijkheid	en	kwaliteit.

Interne controle op de aankopen bij de FOD P&O, de FOD Buitenlandse Zaken en Fedict
Het	Rekenhof	heeft	onderzocht	welke	internecontrolemaatregelen	de	FOD’s	Personeel	en	Orga-
nisatie,	Informatie-	en	Communicatietechnologie	en	Buitenlandse	Zaken,	Buitenlandse	Handel	
en Ontwikkelingssamenwerking hebben ingevoerd in het kader van de aankoopprocedures.

Die	aankoopprocedures	worden	over	het	algemeen	goed	beheerst	en	bij	de	drie	FOD’s	zijn	be-
paalde	goede	praktijken	vastgesteld,	maar	geen	enkele	beschikt	over	een	globale	planning	van	
de	 aankopen.	 Sommige	 operationele	 risico’s	 worden	 weinig	 of	 niet	 ondervangen	 door	 inter-
necontroleactiviteiten. Zo zijn de aankoopprocedures onvoldoende geformaliseerd en is de aan-
koopfunctie geen onderdeel van een informaticasysteem dat bijdraagt tot een optimaal beheer 
van het aankoopproces.

Het Rekenhof heeft zijn onderzoek aangevuld met een doorgedreven controle van dossiers van 
overheidsopdrachten uit 2013 en 2014. Daaruit is gebleken dat de wetgeving op de overheids-
opdrachten niet helemaal wordt nageleefd en dat er tekortkomingen zijn in het budgettaire en 
administratieve beheer van de overheidsopdrachten.

Gunning en uitvoering van overheidsopdrachten van diensten
Het	Rekenhof	onderzocht	in	een	selectie	van	dossiers	of	de	FOD	Personeel	en	Organisatie,	de	
FOD	Buitenlandse	Zaken,	Buitenlandse	Handel	en	Ontwikkelingssamenwerking,	de	FOD	Volks-
gezondheid,	Veiligheid	van	de	Voedselketen	en	Leefmilieu	en	Defensie	de	wet-	en	regelgeving	
op de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten van diensten naleven. Het stelde vast 
dat in sommige administratieve dossiers relevante documenten ontbraken. Bij de gunning van 
de	opdrachten	bleken	de	regels	over	de	maximale	looptijd	van	overheidsopdrachten,	de	formele	
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motiveringsplicht en de informatieplicht aan de inschrijvers niet altijd te worden nageleefd. Wat 
de	uitvoering	van	de	opdrachten	betreft,	heeft	het	erop	aangedrongen	dat	de	 regels	over	de	
borgtocht,	de	betalingstermijnen	en	de	verantwoording	en	aanvaarding	van	de	prestaties	in	acht	
worden genomen. Bij Defensie stelde het evenwel geen substantiële tekortkomingen vast.

Overeenstemming van de uitgaven voor de elektronische stemming
Het Rekenhof heeft de verschillende overheidsopdrachten en contracten voor het elektronisch 
stemmen geanalyseerd waarin uitgaven werden gedaan met het oog op de verkiezingen van 
25 mei 2014. Het heeft ook de maatregelen onderzocht die de FOD Binnenlandse Zaken heeft 
getroffen	na	de	informaticabug	die	bij	die	verkiezingen	opdook.

Door de ouderdom van de overheidsopdrachten heeft het Rekenhof de aankoopprocedures van 
de	elektronische	stemsystemen	Jitès/Digivote	niet	kunnen	verifiëren.	Niettemin	is	het	van	oor-
deel dat de looptijd van die opdrachten abnormaal lang is geweest.

Het Rekenhof heeft de kosten voor de verschillende stemsystemen in het kader van de verkie-
zingen van 2014 in kaart gebracht en stelt vast dat de kosten voor het nieuwe elektronische 
stemsysteem met papieren bewijsstuk correct tussen de federale Staat en de deelstaten werden 
verdeeld.

Naleving van de wetgeving inzake preventie van arbeidsongevallen bij de federale overheid
Het Rekenhof stelt vast dat de federale overheidsdiensten de formele voorschriften inzake pre-
ventie van arbeidsongevallen goed naleven. De diverse initiatieven op het vlak van preventie 
passen echter niet in een globaal beleid en worden niet opgevolgd vanuit een overkoepelende 
structuur. Zo blijven de jaarverslagen die de interne diensten voor preventie en bescherming op 
het	werk	aan	de	FOD	WASO	richten,	ongebruikt.	De	FOD	WASO	zou	moeten	nagaan	of	de	infor-
matie	die	wordt	aangeleverd	via	het	digitale	platform	Publiato	voor	de	aangifte	van	arbeidson-
gevallen nuttig kan zijn bij de ontwikkeling van een globaal preventiebeleid.

Pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid bij federale ambtenaren – Rol van de werk-
gevers en van Medex
Het	Rekenhof	heeft	onderzocht	hoe	de	federale	werkgevers	(de	FOD’s	en	de	POD’s)	hun	taken	
vervullen als het gaat over de opvolging van de disponibiliteit wegens ziekte bij ambtenaren. Het 
is ook nagegaan hoe medex zijn taak vervult als het gaat over beslissingen van lichamelijke onge-
schiktheid. Het concludeert dat de diensten de dossiers opvolgen van ambtenaren die in dispo-
nibiliteit zijn gesteld wegens ziekte en die ambtenaren oproepen om voor medex te verschijnen. 
Over het algemeen stijgt het aantal opgeroepen ambtenaren naarmate de disponibiliteit wegens 
ziekte langer duurt.

Zodra	Medex	het	verzoek	van	de	overheid	ontvangt	om	een	ambtenaar	te	onderzoeken,	heeft	
het	dertig	dagen	de	tijd	om	de	betrokkene	geschikt,	dan	wel	tijdelijk	of	definitief	ongeschikt	te	
verklaren voor zijn functie. Die reglementaire termijn volstaat niet in het kader van een medische 
expertise.

Het Rekenhof stelt vast dat een ambtenaar elders kan worden ingezet als wordt beslist dat hij in 
staat is een andere functie uit te oefenen. Daarbij gaat het vooralsnog enkel om een andere func-
tie	binnen	eenzelfde	overheidsdienst,	en	niet	om	interne	mobiliteit	tussen	overheidsdiensten.
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De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid kondigde in haar antwoord aan dat de pro-
cedure binnen medex zou worden gemoderniseerd en vereenvoudigd en dat initiatieven zullen 
worden genomen om de herinschakeling en de interne mobiliteit tussen de federale overheids-
diensten te versterken.
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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.

Deel I van volume I van dit Boek bevat de opmerkingen van het Rekenhof op de uitvoe-
ringsrekening van de begroting en de jaarrekening 2014. Hoofdstuk 1 behandelt de imple-
mentatie 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. Algemene rekening 2014

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. Sinds 2012 wordt een alge-
mene rekening voorgelegd waarin zowel de budgettaire als de economische verrichtingen 
van alle diensten van algemeen bestuur zijn opgenomen. Op basis van de algemene reke-
ning 2014 kan dus ook worden vergeleken met het vorige boekjaar.

De wet van 22 mei 2003 regelt ook het budgettaire en boekhoudkundige kader van de admi-
nistratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instel-
lingen en de staatsbedrijven. De inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 werd voor 
die categorieën van diensten door de wet van 8 mei 2014 uitgesteld tot 1 januari 2016. De 
ministerraad van 24 april 2015 heeft echter zijn akkoord gegeven voor een wetsontwerp dat 
de timing voor de integratie van die diensten opnieuw aanpast, tot 1 januari 2017 en 1 janu-
ari 2018, naargelang van het geval2. In afwachting blijven de diensten onderworpen aan de 
voor hen geldende bepalingen. 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.

De minister van Begroting legde de algemene rekening 2014 van het algemeen bestuur op 
27 mei 2015 voor aan het Rekenhof, wat meer dan een maand vroeger is dan de einddatum 

2 Zie het artikel “Inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 voor de administratieve diensten met boekhoudkun-
dige	autonomie,	de	administratieve	openbare	instellingen	en	de	staatsbedrijven”	in	deel	II	van	dit	Boek.
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die is 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.

Het Rekenhof heeft zijn opmerkingen bij de uitvoeringsrekening van de begroting op 
30 juni en die bij de jaarrekening op 10 en 11 september 2015 aan de dienst Federale Accoun-
tant bezorgd. Ze werden met die dienst besproken op 25 september 2015.

De minister van Begroting heeft met brief van 5 oktober 2015 het Rekenhof de aangepaste 
financiële staten bezorgd. Daarin werd in belangrijke mate rekening gehouden met de vast-
stellingen en opmerkingen uit de controle van de algemene rekening 2014. Wat de uit-
voering van de begroting betreft, werd een nieuwe versie van de ontvangstenrekening en 
van de tabellen over de terugbetalings- en toewijzingsfondsen en over de virtuele fond-
sen overgelegd. Wat de jaarrekening betreft, werd een aangepaste versie van de gecon-
solideerde en de niet-geconsolideerde rekening, van de samenvattende rekening van de 
begrotingsverrichtingen (klassen 8 en 9) en van de reconciliatie tussen de algemene en de 
begrotingsboekhouding meegestuurd, evenals een aantal staten die rapporteren over spe-
cifieke rubrieken (vaste activa, vorderingen, voorraden en mutatietabel eigen vermogen). 
De minister heeft, aansluitend bij die wijzigingen, in de Toelichting de commentaar bij de 
algemene rekening 2014 in dezelfde zin aangepast.

2 Goedkeuring van voorgaande rekeningen

Vóór de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 bepaalde artikel 120, § 2, van de 
gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit dat de regering het wetsontwerp houden-
de eindregeling van de begroting bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers indient. In 
2015 werden aldus de eindregelingen 2007 en 2008 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd3.

Sinds 2009 gaat het wetsontwerp dat aan de Kamer wordt voorgelegd over de volledige 
algemene rekening van het algemeen bestuur en niet meer uitsluitend over de eindrege-
ling van de begroting. De wetsontwerpen tot goedkeuring van de algemene rekening van 
het algemeen bestuur voor 2009 tot 2013 en van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer 
van voorgaande jaren, werden op 24 juli 2015 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
ingediend.

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 Re-
kenhof de algemene rekening van het algemeen bestuur over 2014 gecontroleerd.

3 Wet van 10 november 2009 houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur 
van de Staat van het jaar 2007 en van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren – BS 5 fe-
bruari	2015,	2e	editie,	p.	10536	e.v.	en	wet	van	22	februari	2015	houdende	eindregeling	van	de	begrotingen	van	de	
diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2008 en van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer 
van voorgaande jaren – BS	23	maart	2015,	p.	18554	e.v.
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Sinds juni 20144 is België niet meer onderworpen aan de procedure van strenger begrotings-
toezicht of de “procedure wegens buitensporig tekort”. België blijft wel onderworpen aan 
het preventieve deel van het begrotingspact en moet dus een traject volgen om zijn tekort 
en overheidsschuld te verminderen. Uitvoering europese verplichtingen

In die context heeft de Belgische regering zich in 20145 ertoe verbonden haar structureel 
saldo met 0,5 % van het BBP te verbeteren in de loop van datzelfde jaar en een structureel 
evenwicht te bereiken tegen 2016. Die verbintenis moest eind 2014 leiden tot een negatief 
structureel saldo van -1,4 % van het BBP (-2,15 % van het BBP in nominale termen) en een 
overheidsschuld van onder de 100 % van het BBP.

Het structurele overheidstekort bedroeg niettemin eind 2014 -2,8 % van het BBP (-3,2 % 
in nominale termen, d.i. een stijging van het tekort met 0,3 % in vergelijking met het jaar 
voordien) en de overheidsschuld bedroeg 106,6 % van het BBP6. De stijging van de over-
heidsschuld kan echter gedeeltelijk worden verklaard door de invoering van de nieuwe ESR 
2010-boekingsregels.

De Europese Commissie heeft die resultaten in februari 2015 onderzocht en concludeerde 
dat de vastgestelde verslechtering van uitzonderlijke en tijdelijke aard was en dat België dus 
niet opnieuw onder de procedure wegens buitensporig tekort moest worden geplaatst7. Ze 
wees ook op de structurele aard van de maatregelen van de Belgische regering in 2014, meer 
bepaald om de pensioenuitgaven te beheersen. Tot slot was ze van oordeel dat het hoge ni-
veau van de overheidsschuld geen risico op macro-economisch onevenwicht inhield.

Het nieuwe stabiliteitsprogramma dat de Belgische regering in april 20158 voorlegde, ging 
uit van het principe dat het structurele evenwicht pas uiterlijk in 2018 zou worden gehaald 
in plaats van 2016, en dat het niveau van de overheidsschuld in de loop van datzelfde jaar 
tot 102 % zou worden afgebouwd.

In het kader van het Europese semester 20159 hebben de Europese instanties de toestand 
van de Belgische overheidsfinanciën opnieuw onderzocht en een reeks aanbevelingen ge-
formuleerd om bepaalde macro-economische onevenwichtigheden terug te dringen, die de 
Belgische economie kunnen hypothekeren en een negatieve weerslag op de overheidsfinan-
ciën kunnen hebben10.

4 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	van	besluit	van	de	Raad	tot	intrek-
king	van	besluit	2010/283/EU	betreffende	het	bestaan	van	een	buitensporig	tekort	in	België,	17	juni	2014.

5 Stabiliteitsprogramma	2014-2014	van	België,	goedgekeurd	door	de	Belgische	regering	op	30	april	2014.
6 NBB,	Economische	Indicatoren	voor	België,	14	augustus	2015.
7 Verslag 2015 voor België met een grondige balans over de preventie en de correctie van de macro-economische 

onevenwichtigheden	(werkdocument	van	de	diensten	van	de	Commissie,	SWD[2015]21).
8 Stabiliteitsprogramma	2015-2018	van	België,	goedgekeurd	door	de	Belgische	regering	op	24	april	2015.	
9 Jaarlijkse	cyclus	van	economische	beleidscoördinatie,	opgestart	door	de	Europese	Unie	om	de	inspanningen	van	

de lidstaten te coördineren en te richten. De Europese Commissie maakt elk jaar een gedetailleerde analyse van de 
plannen	voor	budgettaire,	economische	en	structurele	hervormingen	in	de	EU-landen	en	doet	aanbevelingen	voor	
de komende twaalf tot achttien maanden.

10 Aanbeveling over het nationale hervormingsprogramma 2015 van België en met een advies van de Raad over het 
stabiliteitsprogramma	2015	van	België,	aangenomen	door	de	Raad	op	14	juli	2015.
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Zo drong de Commissie erop aan dat België in 2015 en de jaren daarop zijn begrotingsstra-
tegie zou versterken om zijn doelstelling van structurele vermindering van het overheids-
tekort a rato van 0,5 % per jaar te realiseren, het begrotingsevenwicht in 2018 te bereiken en 
het niveau van de overheidsschuld op een duurzame wijze te doen dalen. Ze was bovendien 
van oordeel dat het begrotingsbeleid van de verschillende Belgische overheden onvoldoen-
de werd gecoördineerd, ondanks het samenwerkingsakkoord dat de federale regering en de 
verschillende gewest- en gemeenschapsregeringen op 13 december 2013 ondertekenden. De 
Commissie stuurde ook aan op een grondige fiscale hervorming. Bedoeling was het fiscaal 
systeem opnieuw in evenwicht te brengen door de belasting op arbeid te verminderen (en 
in ruil de milieubelasting en de belasting op consumptie te verhogen) en de fiscale regels te 
vereenvoudigen (door de vrijstellingen te verminderen). Bij de begrotingscontrole van juli 
2015 heeft de regering effectief beslist tot hervormingen in het kader van een “tax shift”. De 
Europese Commissie heeft zich echter nog niet uitgesproken of die tax shift beantwoordt 
aan haar aanbeveling van een grondige fiscale hervorming.

De Commissie heeft daarnaast erkend dat België vooruitgang heeft geboekt om de toe-
komstige overheidsuitgaven te beheersen die samenhangen met de vergrijzing van de be-
volking, onder meer door de voorwaarden voor de toekenning van het recht op pensioen 
te verstrengen (optrekken van de pensioenleeftijd, verlenging van de loopbaanduur, terug-
dringing van het recht op brugpensioen).
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1 Begrotingsresultaten en vorderingensaldo

1.1 Begrotingssaldo
Het nettobegrotingssaldo van de federale Staat is het verschil tussen de globale uitgaven 
die zijn aangerekend op de algemene uitgavenbegroting enerzijds en de globale ontvang-
sten die zijn aangerekend op de middelenbegroting anderzijds. De “toegewezen” fiscale 
ontvangsten (voornamelijk ten gunste van de sociale zekerheid en de deelstaten)11 worden 
dus niet meegerekend, net zomin als de ontvangsten die de federale Staat int voor rekening 
van derden. Rekening van uitvoering van de begroting

Het nettobegrotingssaldo houdt gewoonlijk ook geen rekening met sommige verrichtingen 
van de rijksschuld, zoals de opbrengst van de leningen, de afschrijvings- en terugkoopver-
richtingen van overheidspapier (36.477,6 miljoen euro).

De uitgavenkredieten en de artikelen van niet-fiscale ontvangsten worden berekend op ba-
sis van de vastgestelde rechten die in de loop van het begrotingsjaar ten laste of ten gunste 
van de federale Staat zijn vastgesteld, voor zover ze aanleiding geven tot een financiële 
afwikkeling. De fiscale ontvangsten zijn berekend op kasbasis.

Globaal genomen zien de lopende en de kapitaalverrichtingen zoals begroot voor 2014 eruit 
als volgt:

Tabel 1 –  Evolutie van de belangrijkste componenten van het begrotingssaldo van de Staat 2014  
(in miljoen euro)

Lopende	ontvangsten	en	kapitaalontvangsten 47.993,7

Lopende	uitgaven	en	kapitaaluitgaven 62.263,8

Waarvan: primaire uitgaven 50.271,2

                    intrestlasten van de rijksschuld 11.992,6

Nettobegrotingssaldo -14.270,1(*)

(*)  In tegenstelling tot het begrotingssaldo vermeld in de algemene toelichting (Parl. St.	kamer,	DOC	53	3069/001,	Begro-

tingen	van	ontvangsten	en	uitgaven	voor	het	begrotingsjaar	2014,	Algemene	Toelichting,	p.5),	werd	het	aandeel	in	de	

financiering	van	de	Europese	Unie	ten	laste	van	de	begroting	(BNI-bijdrage)	opgenomen	in	het	hier	berekende	saldo.

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

De volgende tabel geeft de evolutie weer van het begrotingssaldo sinds 2010.

Tabel 2 –  Begrotingssaldo 2010-2014 (in miljoen euro)

2010 2011 2012 2013 2014

Ontvangsten 43.706,0 41.034,5 52.235,1 54.501,8 47.993,7

Uitgaven 54.570,9 59.737,6 63.327,7 62.507,9 62.263,8

Nettobegrotingssaldo -10.874,9 -18.703,1 -11.092,6 -8.006,1 -14.270,1

Bron: Rekenhof

11 Artikel 71 van de voornoemde wet van 22 mei 2003. Die middelen worden opgenomen in de toewijzingsfondsen 
van tabel 2 van de algemene uitgavenbegroting.
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Punt 2 en 3 van dit hoofdstuk bevatten meer gedetailleerde commentaar over de evolutie 
van de ontvangsten en de uitgaven.

Tegenwoordig vormt het begrotingssaldo niet meer de relevante indicator van het globale 
begrotingsbeleid van de regering. Het neemt immers enkel de verrichtingen van de centrale 
administratie in strikte zin in aanmerking, dus van de FOD’s en de POD’s. Het is boven-
dien niet mogelijk om op basis ervan de gegevens boekhoudkundig te consolideren en het 
houdt geen rekening met de economische aard van sommige verrichtingen. Door het strikt 
jaarlijkse karakter ervan kan tot slot niet worden geanticipeerd op een evolutie van de over-
heidsfinanciën op middellange termijn, in tegenstelling tot het structurele saldo.

Naarmate het Europese economische en budgettaire beheer werd versterkt, gingen het 
vorderingensaldo en het structurele saldo12 dienst doen als indicator. Het begrotingssaldo 
dient echter nog als basis voor de raming van die twee saldo’s, die wordt uitgewerkt in de 
hiernavolgende punten 1.2 en 1.3.

De kredieten van de algemene uitgavenbegroting worden niet op globale wijze aan de re-
gering toegekend, maar worden verdeeld over de begrotingsprogramma’s volgens het be-
leid dat de regering in de loop van het jaar wenst te voeren13. Die begrotingsprogramma’s 
worden zelf onderverdeeld in basisallocaties volgens de economische aard van de uitgaven 
(personeel, werking of investeringen)14.

Dankzij die specialiteit van de begroting kan worden nagegaan of de aan de uitvoerende 
macht toegekende middelen effectief worden gebruikt voor de door de wetgever aange-
wezen doeleinden. De programmakredieten mogen dan ook nooit worden overschreden, 
noch worden overgedragen15. Artikel 61 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt overigens dat 
het Rekenhof controleert of dergelijke overschrijdingen en overdrachten eventueel bestaan.

Het Rekenhof heeft in dat kader vastgesteld dat dergelijke overschrijdingen plaatsvonden 
in 2014, voornamelijk voor de personeelsuitgaven van de FOD Justitie16. De personeelsuitga-
ven worden immers niet onderworpen aan de voorafgaande controle op de beschikbaarheid 
van de kredieten in het SAP-Fedcomsysteem. Deze automatische voorafgaande controle 
kan weliswaar kredietoverschrijdingen voorkomen - met uitzondering van bepaalde uit-
gaven –, maar verhindert in de praktijk dat een verplichting ten laste van de Staat zowel 
budgettair als economisch wordt geboekt wanneer het overeenstemmende krediet ontoe-
reikend is. Daardoor houdt het begrotingssaldo geen rekening met alle uitgaven en geven 
de rekeningen een onvolledig beeld van de werkelijke budgettaire situatie.

12 Rekenhof,	“Uitvoering	van	de	Europese	verplichtingen”,	171e	Boek,	Volume	I,	p.27-32.	Beschikbaar	op	www.rekenhof.be.
13 Voor	meer	gedetailleerde	commentaar	over	de	uitvoering	van	sommige	van	die	programma’s,	zie	punt	3.3	van	dit	

hoofdstuk.
14 Artikel 48 en 52 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de 

federale Staat.
15 Onder	voorbehoud	van	de	uitzonderingen	waarin	de	voornoemde	wet	van	22	mei	2003	voorziet	en	van	specifieke	

bepalingen in de algemene uitgavenbegroting zelf.
16 Dit	probleem	van	de	overschrijding	van	de	kredieten,	dat	het	Rekenhof	heeft	voorgelegd	aan	de	voorzitter	van	de	

kamer	van	Volksvertegenwoordigers	in	een	brief	van	20	mei	2015,	wordt	besproken	in	punt	3.3	van	dit	hoofdstuk.
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1.2 Vorderingensaldo
Het vorderingensaldo wordt door het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) bere-
kend. Zoals Europees werd vereist, heeft het INR de nationale rekeningen vanaf september 
2014 aangepast aan de nieuwe versie van het Europees rekeningenstelsel ESR 2010, dat ESR 
1995 vervangt17.

Tabel 3 –  Vorderingensaldo voor Entiteit I (in miljoen euro in en % van het BBP)

Vorderingensaldo(1) 2011 2012 2013 2014

Federale overheid -13.914 -13.440 -9.563 -10.212

Sociale zekerheid 216 -406 -136 -62

Entiteit I(2) -13.698 -13.846 -9.699 -10.274

Gerealiseerd (in % BBP, ESR 2010) -3,6 % -3,6 % -2,4 % -2,5 %

Norm	(in	%	BBP,	ESR	1995) -3,1	% -2,4	% -2,54	%	à	-2,15	% -2,2	%(3)

(1)  Het vorderingensaldo wordt voor de vorige jaren om de zes maand opnieuw berekend (in tegenstelling tot het be-

grotingssaldo waarbij een bepaald jaar op een bepaald moment wordt afgesloten). Hierdoor verschillen de vorde-

ringensaldi van de vorige jaren altijd beperkt met wat in de vorige Boeken werd genoteerd. In het Boek komt steeds 

de laatste rapportering. Ten opzichte van het vorige Boek is bv. voor 2011 rekening gehouden met een bijkomende 

uitgave	van	700	miljoen	euro	voor	Belfius	(destijds	Dexia	Bank	België).	Van	de	initiële	deelname	van	4	miljard	euro	

moest immers op vraag van Eurostat een deel als uitgave worden aangemerkt.

(2)		Entiteit	 I	omvat	de	 federale	overheid	en	de	sociale	zekerheid,	Entiteit	 II	de	gemeenschappen	en	gewesten	en	de	

lokale overheden.

(3)  In het ontwerpbegrotingsplan van België van oktober 2014 werd de begrotingsdoelstelling van Entiteit I bijgesteld 

tot	-2,7	%	van	het	BBP.

Bron: rekeningen van de Staat 2014 (september 2015) en stabiliteitsprogramma’s van België

Het vorderingensaldo van de federale overheid bedraagt, volgens ESR 2010, in 2014 -2,5 % 
van het BBP, dit is 0,1 procentpunt negatiever dan in 2013. In absolute termen bedraagt het 
-10.212 miljoen euro tegenover -9.563 miljoen euro voor 2013. De sociale zekerheid is in 
2014 opnieuw quasi in evenwicht.

De overstap naar ESR 2010 heeft voor de federale overheid een beperkte invloed op het 
gerealiseerde vorderingensaldo 2014 (ongeveer +0,15 % van het BBP). De belangrijkste po-
sitieve correcties, zoals voor de pensioenen van de in het verleden overgedragen pensioen-
fondsen (+401,4 miljoen euro) en de uitbreiding van de perimeter van de federale overheid 
(+140 miljoen euro) worden immers slechts deels gecompenseerd door het wegvallen van 
de correctie van de netto rente-inkomsten uit swapovereenkomsten en termijncontracten 
met rentevaststelling na afloop (-245,4 miljoen euro)18. Bij de overstap van ESR 2010 werd 
ook het BBP herberekend. De stijging van het BBP onder ESR 2010 heeft een impact op het 
vorderingensaldo van ongeveer +0,08 % van het BBP.

17 De wijzigingen (en de impact op het vorderingensaldo tot en met 2013) werden uitvoerig beschreven in een af-
zonderlijke publicatie van het INR: Nationale rekeningen, ESR 2010, Het nieuwe referentiekader voor de nationale 
rekeningen,	september	2014.	Ter	beschikking	op	de	website	van	de	Nationale	Bank,	www.nbb.be.	

18  Voornaamste wijzigingen overeenkomstig de beschrijving voor 2013 in: Nationale rekeningen, ESR 2010, Het nieu-
we referentiekader voor de nationale rekeningen,	september	2014,	p.	50.
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Tabel 4 –  Gerealiseerd en genormeerd vorderingensaldo voor de gezamenlijke overheid (in % van het 
BBP)

Vorderingensaldo 2011 2012 2013 2014

Gerealiseerd	(in	%	BBP,	ESR	2010) -4,1	% -4,2	% -2,9	% -3,1	%

Norm	(in	%	BBP,	ESR	1995) -3,6	% -2,8	% -2,54	%	à	-2,15	% -2,1	%(*)

(*)  In het ontwerpbegrotingsplan van België van oktober 2014 werd de begrotingsdoelstelling van de gezamenlijke 

overheid	bijgesteld	tot	-2,9	%	van	het	BBP.

Bron: Rekeningen van de Staat 2014 (september 2015) en stabiliteitsprogramma’s van België

Voor alle overheidsbesturen samen bedroeg het vorderingensaldo, volgens ESR 2010, in 
2014 -12.303 miljoen (-3,1 % van het BBP), tegenover -11.426 miljoen euro (-2,9 % van het 
BBP) het jaar voordien.

1.3 Overgang van het begrotingssaldo naar het vorderingensaldo

1.3.1 Vorderingensaldo 2014
Onderstaande tabel geeft de berekening van het vorderingensaldo 2014 uit het begrotings-
saldo weer19. In de punten daarna wordt toelichting gegeven bij deze cijfers.

Tabel 5 –  Vorderingensaldo 2014 (in miljoen euro, berekend eind september 2015)

Omschrijving 2014

Begrotingssaldo (zie punt 1.1)(*) -14.270,1

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

-28,9

Begrotingssaldo volgens de economische hergroepering -14.299,0

“Verrichtingen buiten begroting” -311,6

Fondsen en zelfstandige instellingen 16,5

Eliminatie interne verrichtingen 904,1

Netto te financieren saldo volgens de economische hergroepering -13.690,0

Eliminatie	kredietverleningen	en	deelnemingen	(ESR-code	8) 807,6

Vorderingensaldo van de economische hergroepering -12.882,4

Correcties 2.670,5

Vorderingensaldo -10.211,9

(*)		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.	Sinds	2011	wordt	door	de	invoering	van	Fedcom	

de	ESR-code	8	 immers	aanzienlijk	beïnvloed	door	de	terugbetaling	en	aankoop	van	effecten	in	portefeuille:	voor	

2014	respectievelijk	+8.799,5	miljoen	euro	ontvangsten	en	-6.772,0	miljoen	euro	uitgaven	(of	per	saldo	+2.027,5	mil-

joen euro).

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

Het begrotingssaldo 2014 zoals door het Rekenhof vastgesteld in september 2015 bedraagt 
-14.270,1 miljoen euro. Het Rekenhof houdt hierbij voor de niet-fiscale ontvangsten rekening 

19 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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met de vastgestelde rechten terwijl de macrobudgettaire dienst van de FOD Budget en Be-
heerscontrole, bij de opstelling van de economische groepering in het voorjaar 2015, reke-
ning houdt met de geïnde ontvangsten, zodat het begrotingssaldo volgens de economische 
hergroepering -14.299,0 miljoen euro bedraagt. Het verschil van -28,9 miljoen euro betreft 
voornamelijk een aantal ontvangsten die bij de opmaak van de economische hergroepe-
ring lager werden ingeschat (-77,2 miljoen euro), gecompenseerd door een correctie voor 
het verschil tussen de (lagere) vastgestelde rechten en de inningen van de ontvangsten 
(+37,1 miljoen euro) en een correctie voor een aantal uitgaven die alsnog als schuldverrich-
tingen werden aangemerkt (+11,0 miljoen euro).

1.3.2	 Van	het	begrotingssaldo	naar	het	netto	te	financieren	saldo	volgens	de	econo-
mische	hergroepering

Het begrotingssaldo dat wordt berekend volgens de economische hergroepering, omvat een 
aantal “verrichtingen buiten begroting”. Die bevatten naast alle toegewezen ontvangsten 
aan de gemeenschappen en gewesten en de sociale zekerheid (50.684,6 miljoen euro zowel 
in ontvangsten als in uitgaven) een aantal andere, technische correcties met een effect van 
– 311,6 miljoen euro. Zo moet voor de aan- en verkopen van legermaterieel rekening worden 
gehouden met het werkelijke moment van levering (-66,2 miljoen euro). Daarnaast wordt 
de impact van de swapovereenkomsten op intrestlasten geëlimineerd (-245,4 miljoen euro).

Het resultaat (netto te financieren saldo) van de fondsen en zelfstandige instellingen van 
de federale overheid waarmee de macrobudgettaire dienst van de FOD Budget en Beheers-
controle rekening houdt, bedraagt 16,5 miljoen euro (18.048 miljoen euro ontvangsten te-
genover 18.031,5 miljoen euro uitgaven).

Door de eliminatie van de interne verrichtingen wordt het begrotingssaldo 2014 met 
904,1 miljoen euro gecorrigeerd. Het betreft voornamelijk de betaling van 793,6 miljoen 
euro intrest aan het Zilverfonds.

1.3.3	 Van	 het	 netto	 te	 financieren	 saldo	 volgens	 de	 economische	 hergroepering	
naar	het	vorderingensaldo	van	de	economische	hergroepering

Voor de berekening van het vorderingensaldo wordt geen rekening gehouden met de ont-
vangsten en uitgaven met ESR-code 8 – Kredietverleningen en kredietaflossingen, deelne-
mingen en vereffeningen van deelnemingen en andere financiële producten. Die worden 
dus geëlimineerd (+807,6 miljoen euro).

De ontvangsten met ESR-code 8 (227,8 miljoen euro) bestaan hoofdzakelijk uit:

• terugbetalingen van leningen door de RSZ-Globaal Beheer en vreemde staten (84,9 mil-
joen euro);

• gerealiseerde wisselwinsten naar aanleiding van het financieel beheer van de rijks-
schuld (132,6 miljoen euro).

De uitgaven met ESR-code 8 (-1.035,4 miljoen euro) bevatten onder meer:

• de deelname van België in het kapitaal van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) 
(-556,3 miljoen euro);
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• de wisselkoersverliezen en verschillen op aankopen, terugkopen en verkopen van ef-
fecten (-363,1 miljoen euro);

• een kredietverlening door de Regie der Gebouwen (-86,2 miljoen euro).

1.3.4	 Van	het	vorderingensaldo	van	de	economische	hergroepering	naar	het	vorde-
ringensaldo volgens ESR 2010

Het vorderingensaldo van de economische groepering zoals in het voorjaar van 2015 opge-
steld door de macrobudgettaire dienst van de FOD Budget en Beheerscontrole, bedraagt 
-12.882,4 miljoen euro. Het uiteindelijke vorderingensaldo 2014 zoals berekend door het 
INR in september 2015 bedraagt echter -10.211,9 miljoen euro, omdat het nog een aantal 
bijkomende verrichtingen bevat (voor een nettobedrag van +2.670,5 miljoen euro), onder 
meer om:

• de volledige perimeter van de overheidssector te dekken (+315,1 miljoen euro): het INR 
neemt de ontvangsten en uitgaven van een dertigtal instellingen in het vorderingensal-
do op (waarvan FPIM +91,5 miljoen euro, APETRA +161,4 miljoen euro, NIRAS +37,6 mil-
joen euro en Dexia -15,7 miljoen euro);

• sommige financiële verrichtingen uit te sluiten (+57,6 miljoen euro): voornamelijk de 
correctie voor de neutralisatie van de terugbetaling van de forfaitaire btw-waarborg bij 
invoer (+50,7 miljoen euro);

• rekening te houden met het volgens ESR voorgeschreven boekingsmoment (+2.296,5 mil-
joen euro);

• diverse andere redenen (+1,3 miljoen euro): de door ESR 2010 voorgeschreven correctie 
voor de effectiseringstransacties 2005 en 2006 (+23,7 miljoen euro) en bijkomende over-
drachten aan de sociale zekerheid (-22,4 miljoen euro).

De correcties om rekening te houden met het volgens ESR voorgeschreven boekingsmo-
ment 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);

• de fiscale ontvangsten te corrigeren (+1.846,3 miljoen euro): om in overeenstemming 
te zijn met het ESR-principe van vastgestelde rechten wordt er afhankelijk van de soort 
fiscale ontvangst een verschuiving op de kasontvangsten van een of twee maanden 
doorgevoerd. Hierdoor stemmen de fiscale ontvangsten overeen met de onderliggende 
inkohiering of economische activiteit. Door de herprogrammering van de computerpro-
gramma’s voor de vennootschapsbelasting en de personenbelasting werd enige vertra-
ging bij de inkohieringen opgelopen. Hierdoor is de correctie voor 2014 hoger dan in de 
voorgaande jaren;

• de bijdrage van België aan de Europese Unie te corrigeren (+157,2 miljoen euro);
• de in 2015 vereffende achterstallen voor Justitie deels aan 2014 toe te rekenen (-7,4 mil-

joen euro)20;
• de overeenkomstig ESR 2010 voorgeschreven correcties voor de pensioenen van de in het 

verleden overgedragen pensioenfondsen (+401,4 miljoen euro) en voor de mobilofonieli-
centies (-76,2 miljoen euro) in rekening te nemen.

20 De	totale	correctie	voor	de	periode	2010-2014	bedraagt	-92,3	miljoen	euro.
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1.4 Realisatie van het vooropgestelde begrotingssaldo en vorderingensaldo
Hierna volgt een bespreking van de verschillen tussen de geraamde en de gerealiseerde 
ontvangsten, de uitgaven en het vorderingensaldo van de federale overheid.

Tabel 6 –  Vergelijking begroting en realisatie vorderingensaldo Entiteit I 2014 (in miljoen euro)

Omschrijving Begroting Realisatie Verschil

Fiscale ontvangsten 46.401,1 43.066,4 -3.334,7

Niet-fiscale	ontvangsten 5.106,3 4.927,3 -179,0

Ontvangsten (I) 51.507,4 47.993,7 -3.513,7

Gezagscel 15.211,8 12.816,5 -2.395,3

Sociale cel 29.285,2 29.199,3 -85,9

Economische cel 4.614,0 4.529,9 -84,1

Anderen 3.723,0 3.725,6 2,6

Onderbenutting -870,0 0,0 870,0

Uitgaven (II) 51.964,0 50.271,2 -1.692,7

Rentelasten federale overheid (III) 12.333,7 11.992,6 -341,1

Begrotingssaldo (IV)=(I)-(II)-(III) -12.790,3 -14.270,1 1.479,9

Overgangscorrecties Federale overheid (V) 3.899,2 4.058,2 -101,8

Vorderingensaldo federale overheid (V) – (IV) -8.891,0 -10.21,9 1.378,2

Sociale zekerheid 0 -62,0 327,0

Vorderingensaldo Entiteit I -8.891,0 -10.274,0 1.705,2

Bron: Rekenhof

Om het begrote vorderingensaldo te vergelijken met het gerealiseerde vorderingensaldo 
werden zowel de niet-fiscale ontvangsten als de uitgaven zoals ze vermeld staan in de al-
gemene toelichting bij het ontwerp van initiële begroting 2014 op een andere wijze voorge-
steld om beter aan te sluiten bij de berekeningswijze van het INR. Concreet worden voor de 
niet-fiscale ontvangsten de vastgestelde rechten (5.106,3 miljoen euro) in rekening gebracht 
i.p.v. de kasontvangsten (5.040,5 miljoen euro). Voorts worden de uitgaven vermeerderd 
met de BNI-bijdrage aan de Europese Unie (3.136,9 miljoen euro) en de uitgaven voor kre-
dietverleningen, deelnemingen en werkingsmiddelen die worden aangerekend op sectie 
51 – Rijksschuld (586,1 miljoen euro)21. De rentelasten van de federale overheid worden ver-
meerderd met de intrestlasten van het Zilverfonds (793,6 miljoen euro). Daardoor bedraagt 
het begrote begrotingstekort in de tabel -12.790,3 miljoen euro. Dat wordt met 3.899,2 mil-
joen euro gecorrigeerd om tot het begrote vorderingensaldo van -8.891 miljoen euro te 
komen22.

21 Bij	het	ontwerp	van	de	initiële	begroting	2014	worden	de	BNI-bijdrage	(3,1	miljard	euro)	en	de	werkingsmiddelen	
van	de	schuldbegroting	(0,05	miljoen	euro)	niet	mee	opgenomen	in	de	primaire	uitgaven,	maar	beschouwd	als	een	
overgangscorrectie	(cf.	algemene	toelichting,	p.	42).	Aangezien	de	uitgaven	voor	kredietverlening	en	deelnemin-
gen	van	sectie	51	(code	8)	niet	in	de	primaire	uitgaven	zijn	opgenomen,	hoeven	ze	evenmin	gecorrigeerd	te	worden	
voor de berekening van het vorderingensaldo.

22 Dit stemt overeen met het vorderingensaldo voor de federale overheid zoals beslist tijdens het overlegcomité van 
17	juli	2013	(zie	punt	1.5.1	van	dit	hoofdstuk)	en	zoals	opgenomen	in	tabel	17	(8,9	miljard	euro)	van	de	algemene	
toelichting	van	de	initiële	begroting	2014,	p.	41.
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Het gerealiseerde begrotingssaldo ligt 1.479,9 miljoen euro lager dan geraamd in de al-
gemene toelichting doordat voornamelijk de rijksmiddelen lager uitvielen dan geraamd 
(-3.513,7 miljoen euro). De tegenvallende ontvangsten worden deels gecompenseerd door-
dat de primaire uitgaven lager uitvielen dan geraamd (1.692,7 miljoen euro).

De fiscale ontvangsten liggen lager dan geraamd (-3.334,7 miljoen euro) om de volgende 
redenen:

• vertraging in de inkohiering van de vennootschapsbelasting (-2.333,9 miljoen euro);
• belangrijke teruggaven van de vennootschapsbelasting in het kader van gerechtelijke 

dossiers (569,0 miljoen euro);
• slechtere conjunctuur dan geraamd, wat vooral zichtbaar is in de bedrijfsvoorheffing 

(-1.255,1 miljoen euro), de voorafbetalingen (-185,4 miljoen euro) en de btw (-197,8 mil-
joen euro).

De vertraging in de inkohiering van de vennootschapsbelasting maakt, overeenkomstig 
ESR, het voorwerp uit van een overgangscorrectie (zie verder). Het begrotingssaldo houdt 
inzake de fiscale ontvangsten immers rekening met de kasontvangsten, terwijl voor de be-
rekening van het vorderingensaldo de vastgestelde rechten in rekening worden gebracht.

De lagere primaire uitgaven worden in hoofdzaak verklaard doordat de bijdrage van België 
aan het IMF, voor een bedrag van 1.847,7 miljoen euro, niet werd betaald.

Ook de gerealiseerde rentelasten van de federale overheid wijken af van de ramingen tij-
dens de initiële begroting (-341,1 miljoen euro).

Om het vorderingensaldo te berekenen, moeten op het begrotingssaldo overgangscorrec-
ties worden toegepast (zie (V) in bovenstaande tabel). Het verschil tussen de geraamde cor-
rectie en de uiteindelijke correctie (4.058,2 miljoen euro i.p.v. 3.899,2 miljoen euro) wordt 
grotendeels verklaard door:

• het niet langer neutraliseren van de begrote maar niet gerealiseerde bijdrage aan het 
IMF (-1.847,7 miljoen euro);

• het ESR-matig correct aanrekenen van de fiscale ontvangsten (vastgestelde rechten i.p.v. 
kasontvangsten), in het bijzonder de vennootschapsbelasting (1.846,3 miljoen euro – zie 
hierboven). Bij de opmaak van de initiële begroting raamde de regering deze correctie 
op slechts 580 miljoen euro;

• de overeenkomstig ESR 2010 voorgeschreven correcties voor de pensioenen van de in het 
verleden overgedragen pensioenfondsen (+401,4 miljoen euro) en voor de mobilofonieli-
centies (-74 miljoen euro). Deze correcties waren bij de opmaak van de initiële begroting 
nog niet in rekening gebracht.

1.5 Overzicht van de in 2014 besliste begrotingsmaatregelen

1.5.1 Maximaal tekort van het vorderingensaldo
Het stabiliteitspact 2013-2016 (april 2013) stelde voor het begrotingsjaar 2014 een maximaal 
tekort van het gezamenlijke vorderingensaldo van -2 % voorop, waarvan een tekort van 
-2,1 % van het BBP voor Entiteit I en een overschot van 0,1 % voor Entiteit II. Ook het 
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rapport van het monitoringcomité van juni 2013, dat als basis diende om de initiële begro-
ting 2014 voor Entiteit I op te maken, gebruikte deze norm om te bepalen welke inspan-
ningen moesten worden geleverd. Het rapport stelde bovendien het vorderingentekort voor 
het begrotingsjaar 2014 bij ongewijzigd beleid vast op 11,8 miljard euro. Rekening houdende 
met het vooropgestelde maximale tekort voor Entiteit I (8,3 miljard euro) moest een inspan-
ning van 3,5 miljard euro worden geleverd.

Het overlegcomité23 van 2 juli 2013 besliste het maximale tekort voor Entiteit I te beper-
ken tot 2,4 % van het BBP (-9.460 miljoen euro). Tijdens het begrotingsconclaaf van 
6 juli 2013 bleef de aldus te leveren inspanning voor 2014 beperkt tot 2,4 miljard euro.

Het overlegcomité van 17 juli 2013 scherpte het maximale tekort voor Entiteit I echter aan 
tot 2,2 %. Deze beslissing lag ook aan de basis van het Europese ontwerpbegrotingsplan 
voor 2014 (oktober 2013) en het stabiliteitsprogramma 2014-2017.

Ook het monitoringcomité nam voor de opmaak van zijn periodieke verslagen na juli 
2013 het maximale tekort van 2,2 % als uitgangspunt en vergeleek dit met het vorderin-
gentekort bij ongewijzigd beleid. Om het bedrag te bepalen van de te nemen maatregelen 
steunde de regering tijdens de begrotingsconclaven van oktober 2013 en april 2014 op de 
rapporten van september 2013 en april 2014.

Voorts bleef de beslissing van de regering om het evenwicht in de sociale zekerheid te be-
waren ook voor het begrotingsjaar 2014 gehandhaafd24. Hierdoor werd het maximale toege-
stane tekort integraal aan de federale overheid opgelegd.

23 Het	overlegcomité	tussen	de	federale	Staat,	de	gewesten	en	de	gemeenschappen,	zoals	bedoeld	in	artikel	31	van	
de wet 9 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen.

24 Deze	evenwichtsdotatie	bedroeg	617,1	miljoen	euro	voor	het	stelsel	van	de	zelfstandigen	en	5.553,9	miljoen	euro	
voor het stelsel van de werknemers.
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Tabel 7 –  Nominaal vorderingensaldo Entiteit I 2014 (in miljoen euro)

Vorderin-
gensaldo 

zoals  
geraamd 
door het 

monitoring-
comité

Maximaal 
toegestaan 

tekort 
2,2 % / 
2,4 %

Te  
nemen 
maat-

regelen

Technische 
correcties

Genomen 
maat-

regelen
Tijdstip

monitoring- 
comité 
13/06/2013

-11.834 -9.460 2.374 42 2.311 Initiële  
begroting

monitoring- 
comité 
23/09/2013

-9.282 -8.923 359 150 238 Initiële  
begroting

monitoring- 
comité 
18/03/2014

-8.936 -8.891 45 99 4 Omzend- 
brieven 
inzake de 
begrotings-
behoed-
zaamheid 
en admini-
stratieve  
blokkering 
van de  
kredieten

monitoring-
comité 
20/06/2014*

-10.619 -9.014 1.605 --- ---

monitoring- 
verslag 
18/07/2014

-10.625 -9.014 1.611 --- ----

monitoring- 
verslag 
17/09/2014

-10.742 -9.014 1.728 --- ----

Totaal  
saneringsmaatregelen

2.553

Gerealiseerd 
vorderingen-
saldo

-10.274 -9.252 291

*		In	de	rapporten	van	het	monitoringcomité	van	 juni	2014,	 juli	2014	en	september	2014	wordt	de	raming	van	de	te	

leveren inspanningen enkel nog berekend met het oog op het structurele saldo. De berekening van de nominale doel-

stellling	(maximaal	tekort	van	2,3	%)	werd	door	het	Rekenhof	zelf	berekend	op	basis	van	de	halfjaarlijkse	rapporten	

inzake	de	openbare	financiën	(BBP	van	391,2	miljard	euro)	zoals	gepubliceerd	door	de	Nationale	Bank	van	België.	De	

nominale doelstellling is daarom vooral indicatief.

Bron: Rekenhof
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Zoals onderstaande grafiek aantoont, nam het vorderingentekort zoals geraamd door het 
monitoringcomité (vorderingensaldo bij ongewijzigd beleid) in het tweede trimester van 
2014 opnieuw toe.

Grafiek 1 – Vorderingensaldo Entiteit IGrafiek 1 Vorderingensaldo Entiteit I 
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Bron: Rekenhof

Het monitoringcomité25 schrijft dit in zijn rapporten toe aan een verslechtering van de fisca-
le ontvangsten als gevolg van een aantal belangrijke teruggaven inzake de vennootschaps-
belasting26 en een slechtere conjunctuur dan verwacht. De parlementaire verkiezingen van 
juni 2014 en de vorming van een nieuwe regering tot oktober 2014 verklaren waarom na 
maart 2014 geen nieuwe begrotingsconclaven plaatsvonden. De maatregelen ter beheersing 
van het vorderingentekort na juni 2014 beperken zich bijgevolg tot het toepassen van het 
versterkt mechanisme van de begrotingsbehoedzaamheid (administratieve blokkering van 
de kredieten).

1.5.2	 Technische	correcties
De technische correcties zijn correcties voor bv. dubbeltelling of onjuiste berekeningen, of 
actualiseringen van de berekening van parameters bij ongewijzigd beleid. Ze mogen dus 
niet worden beschouwd als reële saneringsmaatregelen. Tijdens de begrotingsconclaven 
paste de regering deze definiëring niet altijd even strikt toe. Zo stelde zij onder meer de ac-
tualisering van de gebruikte parameters voor de berekening van de pensioenlasten (40 mil-
joen euro), een correctie van de uitgavevermindering van de werkloosheidsvergoedingen 
(-33 miljoen euro), de herberekening van opbrengsten uit de fiscale regularisatie (25,0 mil-
joen euro) en de herberekening van het dividend van BNP Paribas (33 miljoen euro) voor als 
saneringsmaatregelen, hoewel het hier om een actualisering van de parameters ging. Op 
basis van een herberekening van het Rekenhof bedragen de technische correcties 291,1 mil-
joen euro i.p.v. 197,5 miljoen euro volgens de regering.

25 Monitoringcomité,	Actualisatie 2014-2015,	20	juni	2014,	p.	7.
26 In verband met de vennootschapsbelasting: zie punt 2.1.2 van dit hoofdstuk.
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1.5.3	 Relancemaatregelen
Tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2013 nam de regering, naast besparingsmaatre-
gelen en maatregelen om de ontvangsten te verhogen, een aantal bijkomende maatregelen 
tot versterking van de competitiviteit, werkgelegenheid en koopkracht voor een bedrag van 
1,1 miljard euro. Het grootste gedeelte van dit bedrag aan relancemaatregelen (1 miljard 
euro) paste in de beslissing van de regering om de vrijstelling tot doorstorting van 1 % van 
de bedrijfsvoorheffing om te zetten in een vermindering van de werkgeversbijdrage. Omdat 
deze bijdrage volgens de regering budgettair neutraal moest zijn, werd dit bedrag niet ver-
rekend in het totaal bedrag aan genomen maatregelen. Er werden bijgevolg slechts 101,1 mil-
joen euro aan relancemaatregelen verrekend. Deze maatregelen hebben veelal betrekking 
op fiscale vrijstellingen of vermindering van sociale bijdragen, wat leidt tot mindere fiscale 
ontvangsten of socialezekerheidsbijdragen.

1.5.4 Bespreking van de genomen saneringsmaatregelen
Rekening houdende met de technische correcties waarmee de diverse begrotingsconclaven 
m.b.t. de begroting 2014 rekening hielden, nam de federale regering voor een totaal bedrag 
van 2,6 miljard euro aan saneringsmaatregelen (zie tabel hieronder). Dat bedrag omvat 
niet de saneringsmaatregelen waartoe was besloten in 2012 en 2013 en die nog een impact 
hebben op het begrotingsjaar 2014. In principe zijn dergelijke saneringsmaatregelen al mee 
opgenomen in de verslagen van het monitoringcomité m.b.t. de begroting 2014. Het Reken-
hof kon niet altijd nagaan of de maatregelen effectief waren verrekend in het voornoemde 
monitoringsrapport en, zo niet, wat hiervan de reden was. Het was bijgevolg niet mogelijk 
de impact van deze maatregelen op het begrotingsjaar 2014 te berekenen.

Tabel 8 –  Saneringsmaatregelen, verdeeld over de uitgaven en ontvangsten (in miljoen euro en %)

Bedrag In % Verhouding totale sanering

Uitgaven 1.477,7 100,0 % 57,9 %

Primaire	uitgaven 767,4 51,9	% 30,1	%

Sociale zekerheid - gezondheid 600,3 40,6	% 23,5	%

Sociale zekerheid – werk 110,0 7,5	% 4,3	%

Ontvangsten 1.075,7 100,0 % 42,1 %

Fiscale ontvangsten 1.036,1 96,9	% 40,6	%

Niet-fiscale	ontvangsten 67,4 6,3	% 2,6	%

Ontvangsten sociale zekerheid -27,8 -2,6	% -1,1	%

Totaal 2.553,4 100 %

Bron: Rekenhof

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de saneringsmaatregelen van de regering voor 57,9 % 
(1,5 miljard euro) betrekking hadden op de uitgaven en voor 42,1 % (1,1 miljard euro) op de 
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ontvangsten. Voor deze indeling heeft het Rekenhof zich vooral gebaseerd op de indeling 
zoals voorgesteld tijdens de begrotingsconclaven, mits een aantal correcties27.

Het grootste gedeelte (51,9 %) van de uitgavenbeperking gebeurde in de primaire uitgaven 
(767,4 miljoen euro). De besparingen bestonden, naast een aantal kleinere meer specifieke 
maatregelen, voornamelijk uit een algemene vermindering of administratieve blokkering28 
van de werkings-, toelagen en investeringskredieten (416,0 miljoen euro), een vermindering 
van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking en preventieve diplomatie (144,9 mil-
joen euro), een beter interdepartementaal beheer (81,3 miljoen euro) en een vermindering 
van de toelagen aan de OCMW’s (60 miljoen euro). Voor een meer gedetailleerde bespreking 
van de realisaties van deze maatregelen wordt verwezen naar punt 3.2 van dit hoofdstuk.

Bij de sociale zekerheid stelde de regering een besparing voorop van 600,3 miljoen euro in 
de gezondheidszorg en 110,0 miljoen euro in werk. Naast bijkomende ontvangsten in de ge-
zondheidszorg (80 miljoen euro)29 stelde zij ook een verlaging van de sociale bijdragen met 
107,9 miljoen euro (in hoofdzaak relancemaatregelen) voorop. Voor een meer gedetailleerde 
bespreking van de effectieve realisatie van deze maatregelen wordt verwezen naar het Boek 
2015 over de Sociale Zekerheid30.

Voorts nam de regering nieuwe fiscale maatregelen voor een nettobedrag van 1.036,1 mil-
joen euro zoals:

• de fairness taks31: 215 miljoen euro;
• het verhogen van de abonnementstaks op spaardeposito's: 171,1 miljoen euro;
• het verlagen van de steun inzake biobrandstof: 118 miljoen euro;
• het verhogen van de accijnzen op tabak: 100 miljoen euro;
• optimalisering van de werkprocessen van de FOD Financiën (better compliance): 109 mil-

joen euro;
• onderwerping van de advocaten aan de btw: 89 miljoen euro;
• de actualisering van de accijnstarieven (behalve diesel, benzine en tabak): 82,5 miljoen 

euro;
• de uitbreiding van het toepassingsgebied van artikel 19bis WIB92 tot de beveks (beleg-

gingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) zonder paspoort: 90 miljoen euro;
• de verhoging van niet-regionale registratierechten: 70,1 miljoen euro;

27 De belangrijkste correctie betreft de ontvangsten van de sociale zekerheid. Tijdens de begrotingsconclaven wer-
den deze ontvangsten voorgesteld als nieuwe initiatieven of besparingsmaatregelen in de uitgaven van de sociale 
zekerheid.	Het	betreft	onder	meer	de	lastenverlaging	ter	compensatie	van	het	afschaffen	van	de	carensdag,	de	
terugvordering van de budgetoverschrijding van farmaceutische specialiteiten en de verlaging van de technische 
rentevoeten in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1970. 

28 De besparingsmaatregelen van het tweede begrotingsconclaaf (ministerraad van 12 juli 2013) en het derde begro-
tingsconclaaf (ministerraad van 20 september 2013) werd in hoofdzaak vertaald d.m.v. bijkomende administra-
tieve blokkeringen.

29 Het betreft in hoofdzaak de terugvordering van de budgetoverschrijding van farmaceutische specialiteiten.
30 Rekenhof,	Boek	2015	over	de	Sociale	Zekerheid,	Brussel,	oktober	2015,	p.	46	e.v.	Ter	beschikking	op	www.reken-

hof.be.
31 Deze	belastingsmaatregel	heeft	 tot	doel	winsten	te	belasten	die	uitgekeerd	worden	als	dividend,	maar	die	niet	

werkelijk worden belast in de vennootschapsbelasting als gevolg van de toepassing van de notionele interestaftrek 
en/of	de	verrekening	van	overgedragen	fiscale	verliezen.
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• een aantal kleinere belastingsverhogingen (bv. intercommunales, fiscale privileges di-
plomaten, dienstencheques): 103 miljoen euro;

• de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing: -70 miljoen euro;
• een aantal kleinere belastingsverminderingen: -41,6 miljoen euro.

De maatregelen inzake de niet-fiscale ontvangsten bedragen 67,4 miljoen euro, waarvan 
een verhoogde monopolierente van de Nationale Loterij de belangrijkste is.

2 Ontvangsten en uitvoering van de begrotingsmaatregelen

2.1 Door de federale Staat geïnde ontvangsten

2.1.1	 Algemene	evolutie	en	structuur

Tabel 9 –  Evolutie 2012-2014 van de totale door de federale Staat geïnde ontvangsten (in miljoen 
euro)

2012 2013 2014

Ontvangsten van de Staat  
(middelenbegroting + toegewezen ontvangsten)

101.292,7 104.043,7 98.678,4

Fiscale ontvangsten 89.873,0 92.370,9 93.751,1

Niet-fiscale ontvangsten 11.419,7 11.672,8 4.927,3

Ontvangsten van derden 14.373,8 15.173,1 14.982,4

Fiscale ontvangsten 14.330,2 15.108,2 14.945,7

Niet-fiscale ontvangsten  43,6  64,9  36,7

Totaal geïnd door de Staat 115.666,5 119.216,8 113.660,8

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

In 2014 inde de federale Staat in totaal 113.660,8 miljoen euro aan ontvangsten op basis van 
de vastgestelde rechten32, d.i. nagenoeg 5.556,0 miljoen euro minder dan in 2013.

Een deel van die ontvangsten wordt geïnd voor rekening van derden (14.982,4 miljoen euro) 
en komt niet toe aan de Staat. Het is voornamelijk bestemd voor de financiering van de 
Europese Unie (als eigen ontvangsten, onder meer invoerrechten en btw33), de gewesten 
(onder andere gewestbelastingen, boetes en intresten) evenals de lokale besturen (voorna-
melijk de opcentiemen op de personenbelasting).

32 Om	tegemoet	te	komen	aan	de	Europese	richtlijnen	ter	zake	heeft	de	regering	in	2014	haar	methode	om	fiscale	
ontvangsten te boeken aangepast en zich prioritair gebaseerd op de notie van vastgestelde rechten en niet meer 
enkel	op	het	criterium	van	de	effectieve	storting	 in	de	staatskas.	Het	Rekenhof	verwijst	 in	dat	verband	naar	de	
commentaar die het heeft geformuleerd bij zijn onderzoek van de ontwerpen van rijksbegroting voor het begro-
tingsjaar 2014 (Parl. St.	kamer,	DOC	53	3070/004,	p.	24).

33 De	aan	de	Europese	Unie	afgestane	btw	(508,0	miljoen	euro	in	2014)	zou	overeenkomstig	de	nieuwe	regels	van	ESR	
2010	moeten	worden	geboekt	als	een	ontvangst	die	de	federale	Staat	toekomt,	en	zou	bijgevolg	bij	de	toegewezen	
ontvangsten en niet meer bij de ontvangsten voor derden moeten worden vermeld. De tabellen 9 en 10 houden 
nog geen rekening met die nieuwe methode. 
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Tabel 10 –  Door de federale Staat in 2014 geïnde ontvangsten voor derden (in miljoen euro)

Begunstigden Bedragen

Europese Unie 2.613,3

Gewestbelastingen 7.354,7

Lokale	belastingen 4.990,6

Effectisering 23,8

Totaal 14.982,4

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de administratie

De eigen ontvangsten van de federale Staat in 2014 bedragen 98.678,4 miljoen euro, waar-
van 93.751,1 miljoen euro fiscale ontvangsten en 4.927,3 miljoen niet-fiscale ontvangsten. 
Globaal genomen dalen deze ontvangsten met 5.365,3 miljoen ten opzichte van het vorige 
jaar, vooral doordat de niet-fiscale ontvangsten dalen (-6.745,5 miljoen euro) (zie verder 
punt 2.1.3).

Wat de fiscale ontvangsten betreft, ligt de stijging (+1.380,2 miljoen euro) lager dan de ra-
mingen waarvan de regering was uitgegaan op het moment dat het ontwerp van middelen-
begroting werd ingediend (zie verder punt 2.1.2).

Een aanzienlijk deel van de ontvangsten (50.684,7 miljoen euro in 2014, d.i. 51,36 % van de 
ontvangsten) zijn bestemd voor de financiering van andere overheden (voornamelijk de 
gemeenschappen, de gewesten en de sociale zekerheid) via toewijzingsfondsen, in overeen-
stemming met diverse specifieke wettelijke bepalingen (zie punt 4 van dit hoofdstuk over 
de toegewezen ontvangsten).

Na aftrek van die sommen, wordt het beschikbare saldo (47.993,7 miljoen euro) gestort 
in de middelenbegroting. De volgende tabel geeft een overzicht van de manier waarop de 
grote categorieën van staatsontvangsten in 2014 werden verdeeld over de toewijzingsfond-
sen en de middelenbegroting.

Tabel 11 –  Structuur van de ontvangsten van de federale Staat in 2014 (in miljoen euro)

Soorten ontvangsten
Ontvangsten van 

de Staat
Toegewezen 
ontvangsten 

Middelen- 
begroting 

(a) (b) (a-b)

Directe belastingen 55.357,4 56,1	% 22.565,4 32.792,0

Douane en accijnzen 7.874,5 7,98	% 1.057,3 6.817,2

Btw,	registratie	en	successierechten 30.165,8 30,57	% 27.062,0 3.103,8

Fiscale en sociale regularisaties 353,4 0,36	% 0 353,4

Lokale	belastingen 0 0 0 0

Niet-fiscale	ontvangsten 4.927,3 4,99	% 	0 4.927,3

Totaal 98.678,4 100 % 50.684,7 47.993,7

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de administratie
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Grafiek 2 –  Verdeling van de ontvangsten van de Staat in 2014 (in miljoen euro)Grafiek 2 – Verdeling van de ontvangsten van de Staat in 2014 (in miljoen euro) 
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Bron: Rekenhof

De belangrijkste ontvangsten van de Staat zijn afkomstig van de directe belastingen (56 % 
van de ontvangsten) en van de btw, de registratie en de successierechten (30,5 %).

De ontvangsten ingeschreven in de toewijzingsfondsen zijn dus voornamelijk afkomstig 
van de btw, de registratie en de successierechten (89,7 % van deze ontvangsten zijn toege-
wezen) en van de directe belastingen (40,7 % van deze ontvangsten zijn toegewezen).

De ontvangsten die worden ingeschreven in de middelenbegroting bestaan dus voor onge-
veer 68 % uit de opbrengst van de directe belastingen. Het aandeel van de ontvangsten uit 
btw, registratie en successierechten is daarentegen minder groot.

Grafiek 3 –  Verdeling van de ontvangsten van de middelenbegroting (in miljoen euro)
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2.1.2	 Fiscale	ontvangsten	van	de	federale	Staat

2.1.2.1 Algemene evolutie

Tabel 12 –  Evolutie van de fiscale ontvangsten van de federale Staat (zonder de ontvangsten voor 
derden) en evolutie van het BBP tussen 2012 en 2014 (in miljoen euro)

2012 2013 Evolutie  
2012-2013 2014 Evolutie 

2013-2014

Directe belastingen 53.080,6 55.602,9 4,75 % 55.357,4 -0,44 %

Btw,	registratie	en	diversen 29.303,7 29.177,1 -0,43 % 30.165,8 3,39 %

Accijnzen en diversen 7.488,7 7.590,9 1,36 % 7.874,5 3,74 %

Fiscale en sociale regularisaties 
(EBAter)

353,4

Fiscale ontvangsten federale 
Staat

89.873,0 92.370,9 2,78 % 93.751,1 1,49 %

BBP	tegen	courante	prijzen 388.171 395.242 1,82 % 402.027 1,72 %

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën en van Eurostat

Ten opzichte van 2013 zijn de fiscale ontvangsten van de federale Staat in 2014 met 
1.380,2 miljoen euro gestegen (+1,49 %), met een scherp contrast tussen de componenten 
van die ontvangsten.

Enerzijds dalen de ontvangsten uit directe belastingen met 245,5 miljoen euro (ongeveer 
-0,44 %), door de terugval van de ingekohierde ontvangsten uit de vennootschapsbelas-
ting (meer dan twee miljard euro). Die daling wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de 
toename van de ontvangsten uit de roerende voorheffing op dividenden en door een meer 
bescheiden stijging van andere posten (voorafbetalingen, kohieren van de personenbelas-
ting en bedrijfsvoorheffing). De daling van de ontvangsten uit de vennootschapsbelasting 
in 2014 valt vooral te verklaren door uitzonderlijke ontheffingen en door vertraging bij het 
inkohieren van het aanslagjaar 201434.

Anderzijds zijn de ontvangsten uit indirecte belastingen (accijnzen en diversen; btw, re-
gistratierechten en diversen) veel sterker gestegen dan het BBP tegen courante prijzen. De 
stijging is vergelijkbaar voor de diverse componenten van de indirecte belastingen (btw, 
registratie en accijnzen).

In 2014 heeft de Staat 353,4 miljoen euro geïnd – zonder de ontvangsten voor derden – in 
het kader van de tweede fase van de permanente regularisatie, die gemeenzaam “EBAter”35 
wordt genoemd (zie tabel 13). De bedragen die werden geïnd in de eerste fase van de perma-
nente regularisatie, de “EBAbis”, zijn in de passende rubrieken van de tabel opgenomen als 
ontvangsten uit directe belastingen of uit btw.

34 Die	vertraging	bij	het	inkohieren	is	een	gevolg	van	de	lancering	van	de	applicatie	Biztax,	waarmee	aangiften	inzake	
vennootschapsbelasting	via	internet	kunnen	worden	ingediend	(zoals	Tax-on-web	voor	de	personenbelasting),	en	
waarvan het gebruik verplicht is sinds het aanslagjaar 2014.

35 Over	de	regularisatieverrichtingen	en	meer	bepaald	de	EBAter:	zie	Rekenhof,	“Fiscale	Regularisaties”,	171e	Boek,	
Volume	I,	p.	48-53.	Beschikbaar	op	www.rekenhof.be.

http://www.rekenhof
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Tabel 13 –  Uitsplitsing van de voorafnemingen die in 2014 werden ontvangen in het kader van de 
permanente regularisatie (in euro)

Belastingen Ontvangsten

Personenbelasting 337.650.988

Vennootschapsbelasting 2.297.860

Btw 6.747.252

EBAter (zonder de ontvangsten voor derden) 353.420.276

Rijksmiddelenontvangsten 700.116.376

Successierechten 371.763.032

Lokale	belastingen	(gemeenten	en	agglomeratie) 12.744.075

Totaal 1.084.623.482

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën

Als de ontvangsten uit regularisaties in 2013 en in 2014 buiten beschouwing worden gela-
ten, stijgen de totale fiscale ontvangsten in 2014 met 1,13 % ten opzichte van 2013.

2.1.2.2 Vergelijking met de begrotingsdoelstelling

Tabel 14 –  Vergelijking van de begrotingsramingen met de werkelijke ontvangsten (zonder de ont-
vangsten voor derden) die in 2014 werden geïnd door de federale Staat (in miljoen euro)

2014 Begroting Verwezenlijking Verschil  
(in waarde)

Verschil 
(in %)

Roerende	voorheffing 4.574,7 5.133,0 558,3 12,20	%

Bijdrage op hoge vermogensinkomens 0,0 2,4 2,4

Voorafbetalingen 10.157,1 9.971,6 -185,5 -1,83	%

kohieren	vennootschappen 4.004,7 1.712,5 -2.292,2 -57,24	%

kohieren	natuurlijke	personen -4.648,7 -4.718,7 -70,0 -1,51	%

kohieren	niet-inwoners 253,5 160,4 -93,1 -36,73	%

Bedrijfsvoorheffing 44.691,8 42.784,1 -1.907,7 -4,27	%

Divers 355,9 312,1 -43,8 -12,31	%

Directe belastingen 59.389,1 55.357,4 -4.031,7 -6,79	%

Accijnzen en diversen 7.915,2 7.874,5 -40,7 -0,51	%

Zuivere btw 27.767,5 26.962,5 -805,0 -2,90	%

Zegelrechten en diversen 2.012,0 1.781,7 -230,3 -11,45	%

Registratierechten 252,5 126,6 -125,9 -49,86	%

Diversen en boetes 1.075,6 1.294,9 219,3 20,39	%

Btw, registratie en diversen 31.107,5 30.165,8 -941,7 -3,03	%

Fiscale regularisatie 101,1 353,4 252,3 249,55	%

Fiscale ontvangsten van de federale 
Staat

98.512,9 93.751,1 -4.761,8 -4,83	%

Bron: Rekenhof, op basis van de algemene toelichting bij de begroting 2014 en op basis van gegevens van 
de FOD Financiën
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Voor de totale ontvangsten liggen de begrotingsramingen36 4,77 miljard euro (d.i. -4,83 %) 
lager dan de vastgestelde ontvangsten.

Over het algemeen is het verschil voor een deel afkomstig van de evolutie van de economi-
sche groei, die minder sterk was dan werd geraamd bij de opmaak van de begroting. Die 
evolutie kon naderhand niet worden gecorrigeerd omdat er geen aanpassing kwam van de 
middelenbegroting. Dat is meer bepaald zo voor de bedrijfsvoorheffing (-1,9 miljard euro, 
d.i. -4,3 %) en de btw (-800 miljoen euro, d.i. -2,9 %).

Zoals in het voorgaande punt werd uiteengezet, is de lagere ontvangst bij de vennoot-
schapsbelasting (-2,3 miljard euro of nagenoeg -57,2 %) toe te schrijven aan onvoorziene 
gebeurtenissen (uitzonderlijke ontheffingen en vertragingen bij het inkohieren).

De vertraging bij de inkohiering, die niet was te voorzien bij de opmaak van de initiële be-
groting 2014, werd in januari en februari 2015 ingelopen37.

Het goede resultaat van de roerende voorheffing, tot slot, is voor het merendeel toe te schrij-
ven aan het feit dat meer dan verwacht gebruik is gemaakt van de overgangsregeling inzake 
de aanslag op liquidatiebonussen38.

2.1.3	 Niet-fiscale	ontvangsten	van	de	federale	Staat

Tabel 15 –  Evolutie van de niet-fiscale ontvangsten van de federale Staat, zonder de ontvangsten 
van derden en de technische verrichtingen voor de rijksschuld (realisaties, in miljoen euro)

2012 2013 2014

Niet-fiscale	ontvangsten 11.419.7 11.672,8 4.927,3

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

In 2014 bedroegen de niet-fiscale ontvangsten die de federale Staat als vastgestelde rech-
ten heeft geïnd (zonder de ontvangsten van derden), na neutralisatie van de aankoopver-
richtingen en afschrijvingsverrichtingen voor de rijksschuld, in totaal 4.927,3 miljoen euro. 
Al deze ontvangsten werden ingeschreven op de middelenbegroting. De realisatiegraad 
van de niet-fiscale ontvangsten bedraagt zo 96,5 % ten opzichte van de initiële ramingen 
(5.106,3 miljoen euro). Deze ontvangsten omvatten voor 327 miljoen verrichtingen euro die 
geen invloed hebben op het vorderingensaldo: verrichtingen met financiële tegenprestatie 
opgenomen in ESR met code 8 (298,4 miljoen euro) en interne verrichtingen van Entiteit I 
(Staat en sociale zekerheid, voor 28,6 miljoen euro)

36 De begrotingsraming 2014 werd in het voorjaar 2014 niet aangepast door de nakende federale verkiezingen. Dat 
verklaart	het	verschil	–	groter	dan	meestal	het	geval	is	–	tussen	de	ramingen	en	de	fiscale	ontvangsten,	zoals	die	
elk jaar in dit artikel van het Boek worden vergeleken. In december 2014 werd louter een technische aanpassing in 
verband	met	de	financieringswet	goedgekeurd.

37 Deze vertraging heeft de ontvangsten op kasbasis doen dalen in 2014 (zie punt 1.3.4 en 1.4 van dit hoofdstuk).
38 Om	te	ontsnappen	aan	de	verhoging	van	de	bedrijfsvoorheffing	op	de	 liquidatiebonussen	(+10	%	tot	+25	%)	op	

1	oktober	2014,	heeft	het	nieuwe	artikel	537	van	het	Wetboek	op	de	Inkomstenbelastingen	1992,	ingevoerd	door	
de	programmawet	van	28	 juni	2013,	een	overgangsregeling	 ingevoerd	met	een	aanslag	van	10	%	op	de	 interne	
liquidaties,	d.w.z.	de	belaste	reserveverminderingen	en	de	opname	ervan	in	het	kapitaal.
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De niet-fiscale ontvangsten liggen beduidend lager dan de voorgaande jaren. Dat komt 
vooral doordat de federale Staat de twee voorbije jaren aanzienlijke patrimoniumvervreem-
dingen heeft uitgevoerd die hebben geleid tot uitzonderlijke en niet-recurrente ontvang-
sten. Zo heeft de federale Staat in 2013 zijn participatie in het kapitaal van de bank BNP 
Paribas en in Royal Park Investments verkocht, en de vordering met betrekking tot het Ber-
laymontgebouw overgedragen39. Bovendien dalen de ontvangsten ingevolge de maatregelen 
genomen in het kader van de financiële crisis progressief naarmate de situatie van voor de 
crisis zich herstelt40.

Het verschil in 2014 tussen de realisaties en de ramingen vloeit grotendeels voort uit de 
foutieve boeking van het uitstaande bedrag van de schulden betreffende alimentatievorde-
ringen (-138,8 miljoen euro). Nadat die technische fout werd geneutraliseerd, bedroeg het 
globale realisatiepercentage 99,2 % in verhouding tot de ramingen.

Uit het geïndividualiseerde onderzoek van de niet-fiscale ontvangsten blijken echter soms 
grote verschillen tussen de ramingen en de effectieve verwezenlijkingen. De volgende tabel 
geeft een overzicht van de meest significante verschillen.

Tabel 16 –  Overzicht van de belangrijkste verschillen tussen realisaties en ramingen bij de niet-fiscale 
ontvangsten (in miljoen euro)

Begrotings-
hoofdstuk

Begrotings- 
artikel Aard ontvangst Raming Realisaties Verschil

18.	Financiën 18.01.23.26.10.01 Nalatigheidsintresten 
inzake belastingen

34,7 -110,2 -144,9

18.02.22.58.20.03 Terugvordering van 
alimentatiegelden

149,5 10,7 -138,8

25.	Volksgezond-
heid,	Veiligheid	
van de Voedselke-
ten	en	Leefmilieu

25.01.20.36.90.03 Veiling van emissie-
rechten (CO2-quota)

34,0 0,0 -34,0

51.	Rijksschuld 51.01.20.26.10.02 Intresten op de  
Berlaymontvordering

26,8 0,0 -26,8

18.	Financiën 18.01.22.16.12.01 Opbrengsten van 
domeinen

137,0 110,6 -26,4

51.	Rijksschuld 51.01.20.26.10.01 Intresten op toege-
kende leningen

42,1 19,7 -22,4

18.	Financiën 18.01.21.16.11.08 Resolutiefonds 155,0 135,0 -20,0

18.01.21.36.50.01 monopolierente  
Nationale	Loterij

120,7 101,2 -19,5

18.01.21.16.11.04 Premies	voor	 
staatswaarborg

351,8 376,1 24,3

32.	Economie,	
kMO,	Midden-
stand en Energie

32.02.20.77.30.01 Verkoop UmTS-
licenties

39,1 76,2 37,1

39 Rekenhof,	171e	Boek,	Volume	I,	punt	2.1.4	Niet-fiscale	ontvangsten	geïnd	door	de	federale	Staat,p.	52.
40 Zie	het	artikel	“Financiële	impact	van	de	steunmaatregelen	genomen	in	het	kader	van	de	financiële	crisis	en	om	de	

stabiliteit van de eurozone te garanderen” in deel III van dit Boek.
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Begrotings-
hoofdstuk

Begrotings- 
artikel Aard ontvangst Raming Realisaties Verschil

12.	Justitie 12.01.20.16.11.01 Opbrengsten van de 
Regie van het Belgisch 
Staatsblad

58,0 118,3 60,3

18.	Financiën 18.01.21.16.13.01 Terugbetaling van de 
inningskosten door 
de Europese Unie

413,2 489,1 75,9

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

Doordat er geen akkoord was binnen de Nationale Klimaatcommissie over de verdeling 
van de klimaatdoelstellingen tussen de federale Staat en de gewesten, was er geen enkele 
ontvangst als opbrengst van de veiling van de CO2-quota. De tot 31 december 2014 geïnde 
sommen werden op een wachtrekening geplaatst. Het gaat om 212 miljoen euro, waarvan 
97 miljoen euro nieuwe ontvangsten uit 2014.

Het verschil tussen de ramingen en de realisaties van de door de Nationale Loterij verschul-
digde monopolierente (-19,5 miljoen euro) wordt voornamelijk verklaard door de stijging 
van het percentage van de roerende voorheffing die op dezelfde rente wordt geïnd. Daaruit 
vloeit voort dat de vermindering van die niet-fiscale ontvangst grotendeels werd gecom-
penseerd door een stijging van de fiscale ontvangsten.

2.2 Ontvangsten van de middelenbegroting van de federale Staat
De middelenbegroting omvat de eigen middelen van de Staat, nadat een deel van de ont-
vangsten aan andere begunstigden is overgedragen, voornamelijk door middel van toewij-
zingsfondsen. De volgende twee tabellen geven een globaal overzicht van de ramingen en 
de realisaties voor die ontvangsten in 2014, en de evolutie ervan sinds 2012.

De vermindering van de niet-fiscale ontvangsten tussen 2013 en 2014 is te wijten aan de da-
ling van de kapitaalontvangsten. In 2014 werd daarnaast een groot verschil vastgesteld tus-
sen de ramingen en de realisaties van de fiscale ontvangsten. Die twee elementen werden 
geanalyseerd in de punten 2.1.2 en 2.1.3 hiervoor.
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Tabel 17 –  Ontvangsten van de middelenbegroting (in miljoen euro)

Opschrift Raming Realisaties Verschil

Lopende	ontvangsten

 fiscale 46.300,0 42.713,0 -3.587,0

 niet-fiscale 4.515,7 4.458,8 -56,9

Totaal van de lopende ontvangsten 50.815,7 47.171,8 -3.643,9

kapitaalontvangsten

 fiscale 101,1 353,4 252,3

 niet-fiscale 590,7 468,5 -122,2

Totaal van de kapitaalontvangsten 691,8 821,9 130,1

Totaal van de lopende ontvangsten en de kapi-
taalontvangsten

51.507,4 47.993,7 -3.513,7

Leningopbrengsten 45.770,5 45.036,9 -733,6

Totaal van de middelenontvangsten 97.277,9 93.030,6 -4.247,3

Bron: rekening van uitvoering van de begroting van de Staat

Tabel 18 –  Evolutie van de middelenontvangsten (in miljoen euro)

Opschrift 2012 2013 2014

Lopende	ontvangsten

 fiscale 40.815,4 42.829,0 42.713,0

 niet-fiscale 6.352,4 5.935,2 4.458,8

Totaal van de lopende ontvangsten 47.167,8 48.764,2 47.171,8

kapitaalontvangsten

 fiscale 0,0 0,0 353,4

 niet-fiscale 5.067,3 5.737,6 468,5

Totaal van de kapitaalontvangsten 5.067,3 5.737,6 821,9

Totaal van de lopende ontvangsten en de kapitaal-
ontvangsten

52.235,1 54.501,8 47.993,7

Leningopbrengsten 61.455,7 57.186,3 45.036,9

Totaal van de middelenontvangsten 113.690,8 111.688,1 93.030,6

Bron: rekening van uitvoering van de begroting van de Staat

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 begro-
tingskredieten, respectievelijk volgens een functionele en een economische benadering. 
Ze bieden eveneens een overzicht van het uitstaande bedrag van de vastleggingen dat is 
overgedragen naar 2015, het zogenaamde “encours”.

3.1.1 Evolutie van de primaire uitgaven
De totale begrotingsuitgaven bedroegen 98.741,4 miljoen euro in 2014 (zie tabel 19).
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Het bedrag van de primaire uitgaven wordt verkregen door de totale uitgaven te vermin-
deren 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 
57.043,2 miljoen euro en dalen met 5,9 % ten opzichte van het vorige jaar. Indien echter ook 
wordt rekening gehouden met een correctie van de sinds 2011 verschoven aflossingskredie-
ten blijven de primaire uitgaven nagenoeg ongewijzigd41. De uitgaven stijgen vooral bij de 
FOD Sociale Zekerheid42 en bij de Pensioenen en worden grotendeels gecompenseerd door 
de vermindering van de uitgaven bij de FOD Financiën, meer specifiek de uitgaven voor 
kredietverleningen en deelnemingen.

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 verschil-
lende diensten. Deze benadering komt tot uiting in de secties van de algemene uitgaven-
begroting waar een onderscheid wordt gemaakt tussen de gezagscel, de sociale cel en de 
economische cel.

Tabel 19 –  Evolutie van de uitgaven ten laste van de vereffeningskredieten volgens de functionele 
benadering (in miljoen euro)

Secties Vereffend 
2012

Vereffend 
2013

Vereffend 
2014

Gezagscel 16.227,0 13.739,4 12.816,4

01.	Dotaties 498,2 508,1 537,2

02.	kanselarij	van	de	Eerste	Minister 102,6 103,7 109,0

03.	Budget	en	Beheerscontrole 27,2 26,4 25,8

04.	Personeel	en	Organisatie 52,1 48,8 45,3

05.	Informatie-	en	Communicatietechnologie 27,5 29,9 30,3

12.	Justitie 1.952,8 1.872,5 1.898,2

13.	Binnenlandse	Zaken 785,4 813,8 899,5

14.		Buitenlandse	Zaken,	Buitenlandse	Handel	en	Ontwik-
kelingssamenwerking

1.480,3 1.600,2 1.673,5

16.	Defensie 2.802,8 2.649,2 2.580,8

17.	Federale	Politie	en	Geïntegreerde	Werking 1.841,2 1.774,7 1.771,2

18.	Financiën 5.895,1 3.571,9 2.474,8

19.	Regie	der	Gebouwen 761,9 740,2 770,9

Sociale cel 25.937,6 27.915,7 29.199,3

21.	Pensioenen 9.053,3 9.608,1 9.974,4

23.	Werkgelegenheid,	Arbeid	en	Sociaal	Overleg 592,0 587,8 587,5

24.	Sociale	Zekerheid 14.453,1 15.923,7 16.848,2

41 Om	een	correcte	vergelijking	te	kunnen	maken	met	de	begrotingsjaren	voor	2011,	moet	bij	het	lezen	van	de	tabel-
len	rekening	worden	gehouden	met	de	verschuiving	van	aflossingskredieten	van	de	rijksschuld	naar	de	categorie	
deelnemingen	en	kredietverleningen.	(Zie	Rekenhof,	169e	Boek,	Volume	I,	p.	76-77).

42 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	832,3	miljoen	euro	(cf.	Verantwoording	van	de	
algemene	uitgavenbegroting	voor	het	begrotingsjaar	2014	–	24.	FOD	Sociale	Zekerheid,	DOC	53	3072/016,	p.	45	en	77).	
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Secties Vereffend 
2012

Vereffend 
2013

Vereffend 
2014

25.		Volksgezondheid,	Veiligheid	van	de	Voedselketen	en	
Leefmilieu

298,7 291,3 288,7

44.		Maatschappelijke	Integratie,	Armoedebestrijding	en	
Sociale Economie

1.540,4 1.504,7 1.500,5

Economische cel 4.379,5 4.428,4 4.529,9

32.	Economie,	kMO,	Middenstand	en	Energie 322,3 336,0 334,0

33.	Mobiliteit	en	Vervoer 3.409,4 3.520,3 3.608,5

46.	Wetenschapsbeleid 647,8 572,1 587,4

Andere 14.895,7 14.513,3 10.497,6

51.	Rijksschuld,	excl.	aflossingen	en	intrestlasten 11.867,2 10.989,2 7.339,7

52.	Europese	Unie 3.028,5 3.524,1 3.157,9

Totale primaire uitgaven 61.439,8 60.596,7 57.043,2

Technische	correctie	i.v.m.	de	aankoop	van	effecten	(ver-
schoven	aflossingskredieten)

-10.969,6 -10.284,3 -6.772,0

Primaire uitgaven op gecorrigeerde vergelijkingsbasis 50.470,2 50.312,4 50.271,2

Intrestlasten van de rijksschuld 12.857,5 12.195,4 11.992,6

Aflossingen	van	de	rijksschuld 34.031,2 34.265,5 29.705,6

Totale uitgaven 108.328,6 107.057,7 98.741,4

Bron: Rekenhof

3.1.3	 Evolutie	van	het	encours
Het uitstaande bedrag van verbintenissen die na 2014 nog kunnen worden vereffend, het zo-
genaamde encours, bedraagt op 31 december 2014, 6.725,6 miljoen euro. Dit encours wordt 
sterk beïnvloed door meerjarige overeenkomsten die voor (her)investeringsprogramma’s 
voor materieel en infrastructuur of door langlopende financiële verbintenissen zijn aange-
gaan. Het steeg tijdens het jaar 2014 met 305,2 miljoen euro43.

Een belangrijk deel van het encours, met name 1.847,7 miljoen euro, wordt verklaard door 
de deelneming in het IMF die al in 2012 werd vastgelegd bij de FOD Financiën maar die nog 
steeds niet werd vereffend44.

43 De	belangrijkste	stijging	van	het	encours	in	het	begrotingsjaar	2014	ligt	bij	de	FOD	Buitenlandse	Zaken,	Buiten-
landse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De stijging van het encours bij deze FOD is in belangrijke mate te 
verklaren	door	de	nieuwe	verbintenissen	inzake	toelagen	aan	ngo’s	voor	de	programmafinanciering	geïntegreerd	
in	een	strategisch	kader,	de	bijdragen	aan	en	deelnemingen	in	ontwikkelingsbanken	en	garantiefondsen	en	het	
lidmaatschap van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (cf. DOC 53 3072/009 - Verantwoording van de alge-
mene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 – p. 152-155 en p. 222-225).

44 Veertiende	algemene	herziening	van	de	quota	van	het	IMF,	goedgekeurd	bij	wet	van	16	januari	2012	(cf.	Verant-
woording	van	de	algemene	uitgavenbegroting	voor	het	begrotingsjaar	2013	–	18.	FOD	Financiën,	DOC	53	2523/012,	
p. 34-35).
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Tabel 20 –  Evolutie van de nog te vereffenen vastleggingen (in miljoen euro)

Secties
Encours 
1 januari 
2014 (*)

Vastleg-
gingen  

2014

Vereffend  
in 2014

Annulaties 
en niet-over-

drachten

Encours  
31 december  

2014

01.	Dotaties 0,4 537,6 537,2 0,3 0,3

02.		kanselarij	van	de	Eerste	
minister

22,4 105,9 109,0 0,5 18,7

03.		Budget	en	
Beheerscontrole

5,0 25,2 25,8 0,3 4,1

04.		Personeel	en	Organisatie 20,0 45,1 45,3 13,9 5,9

05.		Informatie-	en	
Communicatie-
technologie

24,9 24,7 30,3 1,3 18,0

12.	Justitie 120,4 1.911,1 1.898,2 0,5 132,8

13.		Binnenlandse	Zaken 132,6 892,8 899,5 5,8 120,1

14.		Buitenlandse	Zaken,	
Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelings- 
samenwerking

906,4 2.196,4 1.673,5 29,5 1.399,9

16.	Defensie 1.587,1 2.458,5 2.580,8 20,7 1.444,2

17.		Federale	Politie	en	
Geïntegreerde Werking

38,6 1.791,7 1.771,2 10,3 48,8

18.	Financiën 2.078,0 2.503,7 2.474,8 5,8 2.101,2

19.		Regie	der	Gebouwen 0,0 771,0 770,9 0,0 0,1

21.	Pensioenen 0,0 9.974,4 9.974,4 0,0 0,0

23.		Werkgelegenheid,	Arbeid	
en Sociaal Overleg

9,7 588,0 587,5 2,8 7,3

24.		Sociale	Zekerheid 5,4 16.852,5 16.848,2 0,2 9,5

25.		Volksgezondheid,	
Veiligheid van de 
Voedselketen en 
Leefmilieu

30,7 287,1 288,7 2,5 26,6

32.		Economie,	kMO,	
middenstand en Energie

662,0 326,6 334,0 5,0 649,7

33.	Mobiliteit	en	Vervoer 288,3 3.653,2 3.608,5 53,0 280,0

44.		Maatschappelijke	
Integratie,	
Armoedebestrijding en 
Sociale Economie

207,7 1.513,1 1.500,5 2,6 217,7

46.	Wetenschapsbeleid 280,7 558,4 587,4 11,1 240,7

51.	Rijksschuld 0,0 49.037,9 49.037,9 0,0 0,0

52.	Europese	Unie 0,0 3.157,9 3.157,9 0,0 0,0

Totaal 6.420,4 99.212,8 98.741,4 166,1 6.725,6

(*)  Het totale encours op 1 januari 2014 verschilt van het totale encours op 31 december 2013 wegens niet-overgedra-

gen bestelbonnen en correcties. Het verschil wordt verantwoord met een verklarende nota bij de uitvoeringsreke-

ning van de begroting 2014

Bron: 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 uit-
gesplitst als volgt:

Tabel 21 –  Evolutie van de uitgaven ten laste van de vereffeningskredieten volgens de economische 
benadering (in miljoen euro)

Economische classificatie Vereffend 
2012

Vereffend 
2013

Vereffend 
2014

Lopende	uitgaven	voor	goederen	en	diensten 8.646,6 8.235,2 8.176,2

Waarvan personeelsuitgaven 6.714,6 6.387,6 6.313,6

Intrestlasten 12.961,9 12.248,9 12.046,5

Waarvan: 
— intrestlasten van de rijksschuld 
—  intrestlasten begrepen in de uitgaven van de 

departementen

12.857,5 
104,4

12.195,4 
53,5

11.992,6 
53,9

Inkomensoverdrachten aan andere sectoren van de 
economie

8.385,7 9.181,7 8.917,2

Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector 25.965,8 27.909,1 29.353,3

kapitaaloverdrachten 2.179,1 2.337,5 2.356,0

Investeringen 293,4 296,5 231,8

kredietverleningen	en	deelnemingen 15.865,0 12.583,4 7.954,9

Aflossingen	van	de	overheidsschuld 34.031,2 34.265,5 29.705,6

Totaal 108.328,6 107.057,7 98.741,4

Bron: Rekenhof

De lopende uitgaven voor goederen en diensten bestaan voor ongeveer drie vierde uit wed-
den en sociale lasten. Defensie, Justitie, Financiën en de Federale Politie zijn zoals gewoon-
lijk de departementen met de hoogste personeelsuitgaven. Samen brengen deze vier depar-
tementen zowat 83 % van de personeelsuitgaven in rekening.

De intrestlasten binnen de uitgaven van de departementen liggen bijna uitsluitend bij de 
FOD Financiën45.

De inkomensoverdrachten aan andere sectoren van de economie kunnen als volgt worden 
onderverdeeld: subsidies aan de bedrijven (1.887,6 miljoen euro), subsidies aan particulie-
ren (2.715,6 miljoen euro) en overdrachten aan het buitenland (4.314,0 miljoen euro)46.

Bij de inkomensoverdrachten binnen de overheidssector47 werd een bedrag van 11.777,3 mil-
joen euro vereffend aan instellingen of agentschappen die deel uitmaken van de federale 
overheid stricto sensu, 14.230,5 miljoen euro aan de sector sociale zekerheid, 2.141,3 miljoen 

45 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.

46 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	sa-
menwerking.

47 Inclusief de dotaties.
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euro aan de lokale overheden en een totaalbedrag van 1.204,2 miljoen euro aan het gesub-
sidieerd onderwijs en de deelstaten48.

De kapitaaloverdrachten bedroegen 2.356,0 miljoen euro49, de investeringen 231,8 miljoen 
euro en de kredietverleningen en deelnemingen 7.954,9 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 1.182,8 mil-
joen euro50.

3.2 Realisatie van de besparingsmaatregelen 2014
De belangrijkste besparingen in de uitgaven hebben betrekking op de sociale zekerheid 
(710,3 miljoen euro)51 en de primaire uitgaven (767,4 miljoen euro). Die cijfers houden 
geen rekening met de besparingsmaatregelen waartoe tijdens de begrotingsconclaven van 
2012 en 2013 was beslist en die nog een impact hebben op het begrotingsjaar 2014. Hetzelfde 
geldt voor de saneringsmaatregelen (vooral inzake sociale zekerheid) genomen tijdens het 
begrotingsconclaaf van april 2013. In principe zijn dergelijke saneringsmaatregelen al opge-
nomen in de verslagen van het monitoringcomité over de begroting 2014.

Primaire uitgaven

Tabel 22 –  Belangrijkste besparingen in de primaire uitgaven (in miljoen euro)

Maatregel Bedrag Verhouding

Algemene verminderingen van de kredieten 416,0 54,2	%

Ontwikkelingssamenwerking en preventieve diplomatie 144,9 18,9	%

maatschappelijke integratie 94,0 12,2	%

Beter interdepartementaal beheer 81,3 10,6	%

Binnenlandse Zaken 17,0 2,2	%

Anderen 14,2 1,9	%

Totaal 767,4 100 %

Bron: Rekenhof

48 De	belangrijkste	ontvangers	binnen	de	 federale	overheid	zijn	de	PDOS,	de	Regie	der	Gebouwen,	Fedasil	en	de	
wetgevende vergaderingen en overige instellingen van sectie 01 – Dotaties. De overdrachten naar de sociale ze-
kerheid	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	Ge-
meenschappelijke	Gemeenschapscommissie,	de	mobiliteitsdotatie	en	de	compensaties	voor	de	opcentiemen	en	
de “dode hand” aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

49 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 BTC.

50 Onder meer de deelnemingen in de nv European Stability Mechanism,	de	wisselkoersverschillen	en	de	verschillen	op	
aankopen,	terugkopen	en	verkopen	van	effecten	in	de	sectie	Rijksschuld.

51 De uitvoering van de maatregelen in de sociale zekerheid wordt meer in detail besproken in het Boek 2015 over de 
Sociale	Zekerheid,	beschikbaar	op	www.rekenhof.be.
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Grafiek 4 –  Overzicht besparingen in de primaire uitgavenGrafiek 4 – Overzicht besparingen in de primaire uitgaven 
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Zoals blijkt uit het bovenstaande overzicht, werd meer dan de helft van de besparingen 
in de primaire uitgaven (54,2 % of 416,0 miljoen euro) gerealiseerd door (zie uitsplitsing 
rechts):

• het niet indexeren van de werkings- en investeringskredieten van alle departementen 
(3,6 % of 27,5 miljoen euro);

• een bijkomende vermindering van de werkings- en investeringskredieten (16,3 % of 
125 miljoen euro)52;

• een onderbenutting van de kredieten (28,7 % voor de FOD/POD’s en 2 % voor de open-
bare instellingen, d.i. 235,0 miljoen euro, zie hieronder);

• het opheffen van de overgangsmaatregel inzake de maandelijkse en/of jaarlijkse leef-
tijdsbijslag in de overheidssector (1,1 % of 8,5 miljoen euro)53;

• een vermindering van de informatica-uitgaven (2,6 % of 20 miljoen euro)54.

Deze besparingen werden onmiddellijk toegepast op de toegekende kredieten bij de op-
maak van de initiële of aangepaste begroting, of de toegekende kredieten werden adminis-
tratief geblokkeerd in de loop van het jaar.

Een andere belangrijke maatregel (zie de taartgrafiek in het overzicht) was de vermindering 
van de kredieten bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwik-
kelingssamenwerking (18,9 %,) voor ontwikkelingssamenwerking (125,0 miljoen euro) 

52 Waarvan	de	FOD	Financiën	(24,5	miljoen	euro),	Regie	der	Gebouwen	(24,5	miljoen	euro),	FOD	P&O	(1	miljoen	euro)	
en Defensie (50 miljoen euro).

53 Het	betreft	het	opheffen	van	de	maandelijkse	 leeftijdsbijslag	zoals	bepaald	 in	artikel	44bis	van	de	 samengeor-
dende	wetten	van	19	december	1939	betreffende	de	kinderbijslag	voor	loonarbeiders.

54 Deze	besparingen	golden	voor	alle	federale	openbare	diensten	(FOD/POD,	instellingen	van	openbaar	nut	en	soci-
alezekerheidsinstellingen). 
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en voor preventieve diplomatie en conflictpreventie (9,5 miljoen euro). Ook deze besparing 
werd onmiddellijk in mindering gebracht van de toegekende kredieten55. Daarnaast werd 
de bijdrage aan de dertiende wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaans Ont-
wikkelingsfonds verminderd (10 miljoen euro). In de loop van 2014 werden die kredieten 
echter opnieuw gedeeltelijk ingeschreven bij de FOD Financiën (6,4 miljoen euro) en bijna 
integraal aangewend (6,1 miljoen euro). De vooropgezette besparing van 10 miljoen euro 
werd dus in feite slechts gerealiseerd voor ongeveer een derde.

Ook de begrotingskredieten van de POD Maatschappelijke Integratie werden bijko-
mend met 94 miljoen euro (12,2 %) verminderd, via de dotatie aan Fedasil (34 miljoen euro) 
en de OCMW’s (60 miljoen euro)56.

Het betere beheer van de interdepartementale provisie bij de FOD Budget en Beheers-
controle vormde een bijkomende maatregel van 81,3 miljoen euro (10,6 %), door de aanpas-
sing van de volgende kredieten:

• het niet toekennen van kredietverhogingen met een wettelijke basis of voor nieuwe ini-
tiatieven voor een bedrag van 29 miljoen euro57;

• een vermindering van de algemene provisie met 62,3 miljoen euro;
• een verhoging met 10 miljoen euro voor de oprichting van een Belgisch cybersecurity-

centrum en het uitwerken van een cybersecuritystrategie. Dit krediet werd in de loop 
van 2014 slechts voor een bedrag van 7,9 miljoen euro herverdeeld over de verschillende 
departementen. Van dat bedrag werd in 2014 6,8 miljoen euro aangewend in vastleggin-
gen en 4,3 miljoen euro in vereffeningen (zie verder de bespreking van sectie 02 in punt 
3.3 van dit hoofdstuk).

Bij de FOD Binnenlandse Zaken werd de dotatie aan Astrid nv met 25 miljoen euro ver-
minderd van 45 miljoen euro in 2013 tot 20 miljoen euro in 2014. Terwijl in 2013 echter 
slechts 2,6 miljoen euro was vereffend, werden in 2014 bijna alle kredieten gebruikt. Met 
het oog op de financiering van de geplande hervorming van de Civiele Veiligheid werden 
kredieten voor een bedrag van 20 miljoen euro ingeschreven op de begroting van de FOD, 
maar ze werden deels gecompenseerd door een vermindering van 12,1 miljoen euro die een 
invloed heeft gehad op verschillende kredieten binnen de programma’s voor de Civiele Vei-
ligheid. De uiteindelijke verhoging bedraagt dus bijna 8 miljoen euro.

Voorts nam de regering in de primaire uitgaven nog kleinere besparingsmaatregelen 
voor 14,0 miljoen euro (1,9 %), met als belangrijkste maatregel de vermindering van de 
vereffeningskredieten van het Belirisfonds (-10,0 miljoen euro) bij de FOD Mobiliteit en 
Vervoer.

55 Voor	een	meer	gedetailleerde	bespreking,	zie	hierna	punt	3.3	(secties	14	en	18).
56 Wet	van	2	april	1965	betreffende	het	ten	laste	nemen	van	de	steun	verleend	door	de	openbare	centra	voor	maat-

schappelijk	 welzijn.	 Voor	 een	 meer	 gedetailleerde	 bespreking	 van	 de	 saneringsmaatregelen,	 zie	 hierna	 punt	
3.3 (sectie 44).

57 Dit	zijn	de	gevraagde	kredieten	met	een	wettelijke	basis	(de	zogenaamde	kolommen	C	en	C’)	of	voor	nieuwe	initia-
tieven (kolom D) maar die vooralsnog konden worden uitgesteld.
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Tot slot wijst het Rekenhof op het belang van de opgelegde onderbenutting van 1.010,0 mil-
joen euro en de diverse omzendbrieven inzake de budgettaire behoedzaamheid en admi-
nistratieve blokkeringen van de kredieten.

Bij de opmaak van de initiële begroting 2014 besliste de regering de onderbenutting van 
650 miljoen euro die in het monitoringsverslag van juni 2013 was geraamd voor de FOD’s 
en POD’s, te verhogen tot 870 miljoen euro. Voor de instellingen van openbaar nut werd 
de onderbenutting verhoogd van 125 miljoen naar 140 miljoen euro. Deze verhoging met 
235 miljoen euro werd opgenomen als een algemene besparingsmaatregel (zie bespreking 
hierboven).

Om de totale onderbenutting van 1.010 miljoen euro en sommige andere besparingsmaat-
regelen te realiseren, werden de door het parlement goedgekeurde vastleggings- en veref-
feningskredieten slechts periodiek vrijgegeven en/of administratief geblokkeerd voor een 
bedrag van 400 miljoen euro58. Ook voorzag de regering vanaf september 2014 in een wer-
vingsstop59. Tot slot werd vanaf oktober 2014 strikter toegezien op het verplicht en onver-
mijdbaar karakter van de uitgaven en werden de goedkeuringsprocedures van die uitgaven 
daarom verstrengd60.

Bij de FOD’s en POD’s (excl. de uitgaven voor kredietverlening) bedroeg de onderbenut-
ting 995,7 miljoen euro aan vastleggingszijde (of 1,9 % van de toegekende kredieten) en 
904,2 miljoen euro aan vereffeningszijde (of 1,8 % van de toegekende kredieten), wat iets 
hoger ligt dan de geraamde onderbenutting van 870 miljoen euro61. De instellingen van 
openbaar nut realiseerden een onderbenutting van 261,8 miljoen euro, ruimschoots boven 
de opgelegde onderbenutting van 140 miljoen euro.

De impact van de administratieve blokkeringen van de kredieten en van de verstrengde 
begrotingsdiscipline en –voorzichtigheid wordt besproken in het volgende punt.

3.3 Commentaar op de secties van de algemene uitgavenbegroting
Dit punt onderzoekt de aanwending van de belangrijkste middelen die in de algemene uit-
gavenbegroting zijn ingeschreven. Bij elke sectie hoort een overzicht van de kredieten die 
in 2014 werden toegekend en benut, met vermelding van de realisatiegraad over een pe-
riode van drie jaar volgens de economische aard van de uitgaven (personeel, werking en 
investeringen, overdrachten en kredietverleningen).

58 Omzendbrief	van	17	januari	2014	betreffende	het	versterkt	mechanisme	van	begrotingsbehoedzaamheid	voor	het	
begrotingsjaar	2014,	omzendbrief	 van	30	april	 2014	betreffende	de	begrotingsbehoedzaamheid	gedurende	de	
periode	van	voorzichtige	en	lopende	zaken,	en	omzendbrieven	van	3	april	2014	en	5	december	2014	tot	vrijgave	
van respectievelijk de tweede en derde schijf van het investeringsprogramma.

59 Omzendbrief van 10 september 2014 inzake overgangsbepalingen ter beperking bij de omzendbrieven van 17 ja-
nuari 2014 ter versterking van het mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het begrotingsjaar 2014 en 
van	30	april	2014	betreffende	de	begrotingsbehoedzaamheid	gedurende	de	periode	van	voorzichtige	en	lopende	
zaken.

60 Omzendbrief van 23 oktober 2014 met maatregelen tot begrotingsbehoedzaamheid op het einde van het begro-
tingsjaar 2014. 

61 De	departementen	met	de	belangrijkste	onderbenutting	zijn	de	FOD	Buitenlandse	Zaken	(162,9	miljoen	euro	of	
8,9	%	van	de	toegekende	kredieten),	de	FOD	Financiën	(139,6	miljoen	euro	of	5,4	%	van	de	toegekende	kredieten),	
de	POD	Maatschappelijke	Integratie	(115,6	miljoen	euro	of	7,2	%	van	de	toegekende	kredieten),	de	FOD	Mobiliteit	
en	Vervoer	(68,2	miljoen	euro	of	1,9	%	van	de	toegekende	kredieten)	en	de	FOD	Justitie	(61,4	miljoen	euro	of	3,1	%	
van de toegekende kredieten).
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Enkel de uitgaven van de departementen die een specifieke commentaar vereisen, op het 
niveau van de uitgavencategorieën of van de programma’s, worden onderzocht.

Overeenkomstig ESR omvatten de personeelsuitgaven bepaalde uitgaven die strikt geno-
men 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

De vereffeningskredieten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister bedragen in 
2014 121,3 miljoen euro. Ze zijn voor 109,o miljoen euro aangewend of 89,9 %, ten opzichte 
van 95,8 % in 2013 (zie tabel hierna).

Tabel 23 –  Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2014 (in miljoen euro)

 Vastleggingen Vereffeningen

Initiële begroting 117,6 119,0

Aangepaste begrotingen 0,9 0,9

Transfers	kB 2,8 1,4

Plafondverhogingen 0 0

Totaal begroting 121,3 121,3

Benutte kredieten 106,0 109,0

Bron: Rekenhof

De toename van de uitgaven (zie volgende tabel) van de FOD Kanselarij ten opzichte van 
2013 met 5,2 % (+5,4 miljoen euro) is het gevolg van de stijging van de werkings- en in-
vesteringsuitgaven en van de inkomens- en kapitaaloverdrachten. De personeelsuitgaven 
dalen lichtjes (-0,7 miljoen euro), vooral ten gevolge van de opgelegde besparingen en de 
wervingsstop.

Tabel 24 –  Uitgaven 2012 – 2014 per uitgavencategorie op basis van de ESR-codes (in miljoen euro 
en in percentages)

Uitgavencategorieën
2012 2013 2014

Bedrag  % Bedrag  % Bedrag  %

Personeel 35,0 34,1	% 34,6 33,4	% 33,9 31,1	%

Werking en investeringen 12,6 12,3	% 14,5 14,0	% 16,5 15,1	%

Inkomens- en kapitaal-
overdrachten

55,0 53,6	% 54,5 52,6	% 58,6 53,8	%

Andere	(<	5	%) 0,0 0,0	% 0,0 0,0	% 0,0 0,0	%

Totaal 102,6 100,0 % 103,6 100,0 % 109,0 100,0 %

Bron: Rekenhof
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Werkings- en investeringsuitgaven
Deze stijging van de werkings- en investeringsuitgaven is te wijten aan de bijkomende uit-
gaven in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in België en de finan-
ciering van de studiekosten rond de geplande bouw van nieuwe hoofdkwartieren voor de 
SHAPE en het NATO Communications & Information Agency (NCIA).

Inkomens- en kapitaaloverdrachten
De overdracht van de kredieten van de POD Duurzame Ontwikkeling naar de FOD Kan-
selarij verklaart de toename van de inkomens- en kapitaaloverdrachten. Deze vormen de 
belangrijkste uitgavenpost van de FOD Kanselarij en betreffen hoofdzakelijk de dotaties 
aan de Koninklijke Muntschouwburg, het Nationaal Orkest van België en het Paleis voor 
Schone Kunsten voor een totaal bedrag van 54,8 miljoen euro.

Na de afschaffing van de POD Duurzame Ontwikkeling (FOD Volksgezondheid) werd in 
2014 bij de FOD Kanselarij het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) op-
gericht62. De kredieten voor het FIDO worden vooral gebruikt voor toelagen63. Die toelagen 
behelzen voornamelijk de werkings- en de rentesubsidies die de Staat, overeenkomstig het 
beheerscontract64, aan het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost65 (FRGE) verleent. 
Omdat het FRGE ten gevolge van de zesde staatshervorming werd ontbonden op 1 janu-
ari 201566, werd slechts 52,5 % (3,2 miljoen euro) van de toegekende vereffeningskredieten 
(6,1 miljoen euro) benut.

Cybersecurity
Naar aanleiding van een aantal cyberaanvallen op de informatiesystemen en netwerken van 
de federale overheid, keurde de regering in december 2012 de krachtlijnen van de cybersecu-
ritystrategie goed67. Volgens deze strategie moest een centraal orgaan cybersecurity gecen-
traliseerd en geïntegreerd aanpakken. Om de taken en verantwoordelijkheden inzake cyber-
veiligheid in de verschillende overheidsdiensten te kunnen opnemen, besliste de regering te 
voorzien in de gepaste middelen en voldoende technische expertise. De coördinatie van de 
uitvoering van de cybersecuritystrategie werd toegewezen aan de eerste minister. De uit-
bouw van een centrum voor cybersecurity zou worden ondergebracht bij de FOD Kanselarij.

In het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03.41.1 van de algemene uit-
gavenbegroting 201468 was 10 miljoen euro vooropgesteld voor de uitvoering van de 
cybersecuritystrategie.

62 koninklijk	besluit	van	21	februari	2014	houdende	oprichting	van	het	Federaal	Instituut	voor	Duurzame	ontwikke-
ling	bij	de	Federale	Overheidsdienst	kanselarij	van	de	Eerste	Minister.

63 Programma	 02.33.	 Van	 de	 in	 2014	 aan	 FIDO	 toegekende	 vereffeningskredieten	 (8,6	miljoen	 euro)	 was	 77,9	%	
(6,8	miljoen	euro)	voorbehouden	voor	de	toekenning	van	toelagen	in	het	kader	van	duurzame	ontwikkeling.	

64 koninklijk	besluit	van	6	juli	2009	tot	vaststelling	van	het	beheerscontract	van	het	“Fonds	ter	reductie	van	de	globale	
energiekost”.

65 Naamloze	 vennootschap	 van	 publiek	 recht,	 opgericht	 door	 de	 programmawet	 van	 27	 december	 2005	 (titel	 III,	
hoofdstuk VIII). Het fonds verstrekt goedkope leningen aan particulieren met het oog op het uitvoeren in privéwo-
ningen van energiebesparende investeringen.

66 Artikel 20 van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming inzake de aangelegenhe-
den bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

67 ministerraad van 21 december 2012.
68 Basisallocatie 03.41.10.01.00.01.
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De ministerraad bereikte op 13 mei 2014 een akkoord over de verdeling van deze middelen. 
Ingevolge deze beslissing werd 7,9 miljoen euro afgenomen van de interdepartementale 
provisionele kredieten en gevoegd bij de kredieten van diverse federale overheidsdiensten 
die rond cybersecurity actief zijn (zie tabel hieronder)69. De rest van de cybersecuritykre-
dieten (2,1 miljoen euro) zou na een evaluatie toekomen aan de FOD Buitenlandse Zaken, 
waarvan het computernetwerk in mei 2014 bleek te zijn gehackt. Over de definitieve toewij-
zing van dit resterend bedrag is evenwel later niets meer beslist.

In zijn beleidsnota70 had de eerste minister aangekondigd dat het Centrum voor Cybersecu-
rity België (CCB) in 2014 zou worden opgericht bij de FOD Kanselarij. Aangezien de opstart 
van het CCB71 naar 2015 werd uitgesteld, zijn de hiervoor bestemde personeels- (0,1 miljoen 
euro) en werkings- en investeringskredieten (0,4 miljoen euro) in 2014 niet aangewend.

Het was ook de bedoeling om met een deel van de cybersecuritykredieten de Algemene 
Dienst Inlichtingen en Veiligheid van de Krijgsmacht en de Federal Computer Crime Unit 
van de Federale Politie tijdens de laatste vier maanden van 2014 respectievelijk met acht en 
vijf voltijdse equivalenten te versterken. Wegens de door de regering in september 2014 af-
gekondigde wervingsstop vonden er haast geen aanwervingen plaats, zodat de hiervoor 
bestemde kredieten (0,3 miljoen euro) in 2014 bijna volledig ongebruikt bleven.

Aan de FOD Justitie, Defensie en de Federale Politie werden ook bijkomende werkings- en 
investeringskredieten toegewezen voor een bedrag van 4,9 miljoen euro. Van de toegeken-
de kredieten werd in 2014 4,6 miljoen euro vastgelegd en 2,1 miljoen euro vereffend72. Een 
aanzienlijk gedeelte van de in 2014 vastgelegde werkings- en investeringsuitgaven komt dus 
ten laste van het begrotingsjaar 2015.

Ter ondersteuning van de werking van het Computer Emergency Response Team (CERT) 
werd aan de staatsdienst met afzonderlijk beheer Belnet (POD Wetenschapsbeleid) een 
aanvullende dotatie van 2,2 miljoen euro toegekend. De bijkomende middelen waren be-
doeld voor de aanwerving van zes IT-specialisten en de ondersteuning door vier consul-
tants. Eind 2014 werd het niet aangewende gedeelte van deze dotatie (1,8 miljoen euro) naar 
het volgende begrotingsjaar overgedragen73. Naast het feit dat de dienst zich geconfronteerd 
zag met de wervingsstop, vormt ook de kleinere dan geraamde kostprijs van de consultancy 
de verklaring voor het matig gebruik in 2014 van de toegekende middelen.

69 koninklijk	besluit	van	10	juni	2014	houdende	gedeeltelijke	verdeling,	betreffende	schadevergoedingen	en	gerechts-
kosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor 
het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervor-
ming,	de	financiering	van	het	Belgisch	aandeel	in	de	nieuwe	NAVO-zetel,	de	uitvoering	van	het	plan	inzake	startba-
nen	bij	de	FOD’s	en	het	BIRB,	de	wijziging	van	het	indexcijfer	van	de	consumptieprijzen,	en	andere	diversen.

70 Parl. St.	kamer,	DOC	53	3096/009,	p.	3.
71 koninklijk	besluit	van	10	oktober	2014	tot	oprichting	van	het	Centrum	voor	Cybersecurity	België.
72 Het	betreft	in	hoofdzaak	detectie-	en	beschermingsmaterieel	(zoals	telefoontoestellen,	cryptografisch	materieel	

en netwerkuitrusting).
73 Deze overdracht van kredieten is opgenomen in artikel 42 van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vast-

stelling	van	de	organieke	voorschriften	voor	het	financieel	en	materieel	beheer	van	het	Belgisch	telematica-onder-
zoeksnetwerk als staatsdienst met afzonderlijk beheer.
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Tabel 25 –  Verdeling provisioneel krediet voor de uitvoering van de cyberveiligheidstrategie (minister-
raad van 13 mei 2014 – in miljoen euro)

Omschrijving FOD / POD
Verdeling  

provisioneel  
krediet

Aanwending van de  
kredieten door FOD/POD

Vastlegging Vereffening

Personeel

Centrum voor  
Cybersecurity België

FOD	kanselarij 0,1 0 0

Algemene Dienst  
Inlichtingen en Veilig-
heid

Defensie 0,2 0 0

Federal Computer Crime 
Unit

Federale	Politie 0,1 0(1) 0(1)

Totaal personeel 0,4(2) 0 0

Werking en investering

Centrum voor  
Cybersecurity België

FOD	kanselarij 0,4 0 0

Veiligheid van de Staat FOD Justitie 1,8 1,5 1,5

Algemene Dienst  
Inlichtingen en Veilig-
heid

Defensie 2,6 2,6 0,6

Federal Computer Crime 
Unit

Federale	Politie 0,5 0,5 0

Totaal werking en investering 5,3 4,6 2,1

Inkomens- en kapitaaloverdrachten

Computer Emergency 
Response Team

POD	 
Wetenschapsbeleid / Belnet

2,2 2,2 2,2

Totaal inkomens- en kapitaaloverdrachten 2,2 2,2 2,2

Algemeen totaal 7,9 6,8 4,3

(1)  Voor de aanwerving van twee personeelsleden bij de Federal Computer Crime Unit	werd	in	2014	16.542,91	euro	vast-

gelegd.

(2)  Daarnaast werd aan de FOD Economie 33.000 euro toegekend voor een uitbreiding van het personeelsbestand bij 

de Algemene Directie Economische Reglementering. Het krediet bleef onbenut. Gezien het beperkte belang van de 

uitgave,	werd	deze	niet	mee	opgenomen	in	de	tabel.

Bron: Rekenhof
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Sectie 12 – Justitie

Tabel 26 –  Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2014 (in miljoen euro)

Vastleggingen Vereffeningen

Initiële begroting 1.924,6 1.924,5

Aangepaste begroting 0,7 0,7

Verdeelde provisionele kredieten 33,7 34,0

Variabele kredieten  
(aanpassing van de maximumbedragen)

3,0 0,4

Totale begroting 1.962,0 1.959,6

Benutte kredieten 1.911,2 1.898,2

Bron: Rekenhof

De vereffeningskredieten voor 2014 werden voor 96,9 % benut (t.o.v. 97,4 % in 2013).

Tabel 27 –  Evolutie 2012-2014 van de uitgaven per categorie op basis van de ESR-codes (in miljoen 
euro en in percentages)

Uitgavencategorieën
2012 2013 2014

Bedrag  % Bedrag  % Bedrag  %

Personeel 1.336,1 72,1	% 1.366,7 73,0	% 1.379,0 72,6	%

Werking en investeringen 392,7 21,2	% 382,6 20,4	% 390,7 20,6	%

Inkomens- en kapitaal-
overdrachten

125,0 6,7	% 123,1 6,6	% 128,4 6,8	%

kredietverlening 0,1 0,1 0,1

Totaal 1.853,9 100,0 % 1.872,5 100,0 % 1.898,2 100,0 %

Bron: Rekenhof

Personeelsuitgaven
In 2014 zijn de personeelsuitgaven met 12,3 miljoen euro gestegen in vergelijking met 2013, 
ondanks de bezuiningsmaatregelen (-27,5 miljoen euro) en de blokkering in samenhang 
met de niet-indexering (-11,4 miljoen euro).

De stijging situeert zich vooral bij de bezoldigingen van het statutaire personeel van de 
penitentiaire inrichtingen (+26,1 miljoen euro) en bij die van de magistraten (+2,55 miljoen 
euro). De meest significante dalingen doen zich voor bij de bezoldigingen van het niet-sta-
tutaire personeel van de penitentiaire inrichtingen (-7 miljoen euro) en die van de stagiairs 
van de rechterlijke orde (-12,3 miljoen euro).

In 2014 waren er 1,6 % meer kredieten beschikbaar voor de personeelsuitgaven dan in 201374. 
Bij de opmaak van de begroting waren sommige kredieten al opgetrokken voor in totaal 

74 2013: 1.389 miljoen euro en 2014: 1.412 miljoen euro.
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6,2 miljoen euro75. In de loop van het jaar namen de kredieten toe met 16,6 miljoen euro 
naar aanleiding van de begrotingscontrole van april 201476 en de verdeling van de provisi-
onele kredieten77.

Het Rekenhof gaat na of er geen overschrijdingen plaatsvinden op de kredieten in de alge-
mene uitgavenbegroting van de federale Staat78. In het kader van dat onderzoek heeft het 
vastgesteld dat er op het einde van het dienstjaar 2014 in sectie 12 nog 21 overschrijdingen 
op basisallocaties en twee overschrijdingen op de programmakredieten waren. Die over-
schrijdingen, die allemaal betrekking hebben op personeelskredieten, zijn blijven bestaan 
ondanks een massale herverdeling van kredieten op 28 januari 2015. De binnen die sec-
tie niet-aangewende personeelskredieten (72,5 miljoen euro vastleggingen en 73,1 miljoen 
euro vereffeningen) bleven echter toereikend om de overschrijdingen te dekken. Die over-
schrijdingen bedroegen -40,5 miljoen euro bij de vastleggingen en -40 miljoen euro bij de 
vereffeningen, waarvan 22,9 miljoen euro betrekking had op de bezoldigingen van het sta-
tutaire personeel van de penitentiaire inrichtingen, 6,9 miljoen euro op de bezoldigingen 
van de magistraten en 2,2 miljoen euro op de bezoldigingen van het statutaire personeel 
van de centrale diensten.

Werkings- en investeringsuitgaven
De stijging van deze uitgaven in 2014 ten opzichte van 2013 is onder meer te wijten aan 
maatregelen die werden genomen bij de opmaak van de initiële begroting en bij de begro-
tingscontrole van april 2014 om bepaalde kredieten op te trekken, zelfs indien de bespa-
ringsmaatregelen globaal zorgden voor een vermindering van de beschikbare kredieten.

Zo kregen de penitentiaire inrichtingen 5,3 miljoen79 euro kredieten (waarvan 2,6 miljoen 
voor het programma in verband met de medische en psychosociale expertises en de ge-
zondheidszorgen van de gevangenen en geïnterneerden) en nog eens 536.000 euro voor 
het veiligheidskorps80. De noodzakelijke kredieten voor de werking van het arrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde werden globaal met 677.000 euro opgetrokken81.

De toegekende kredieten blijven echter ontoereikend; de achterstallen voor 2014 werden op 
4 februari 2015 immers op 57,8 miljoen euro geraamd.

75 Ministerraad	van	10	oktober	2013,	Notificaties in verband met de opmaak van de begroting 2014,	p.	13-14.	Penitenti-
aire	inrichtingen:	+2,2	miljoen	(voor	het	openen	van	de	nieuwe	gevangenissen)	en	+	128.000	euro	voor	het	perso-
neel	van	het	veiligheidskorps.	Rechterlijke	orde:	+3,7	miljoen	in	het	kader	van	de	hervorming	van	het	gerechtelijk	
arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. 

76 Ministerraad	van	4	april	2014,	Notificaties in verband met de begrotingscontrole 2014,	p.	4-5.	Penitentiaire	inrichtin-
gen:	+341.200	en	opheffen	van	de	blokkering	van	2	%	voor	580.000	euro	(voor	het	veiligheidskorps).	Rechterlijke	
orde:	+3,5	miljoen	in	het	kader	van	de	hervorming	van	het	gerechtelijk	arrondissement	Brussel-Halle-Vilvoorde.

77 Provisie:	penitentiaire	inrichtingen:	+2,4	miljoen	voor	het	statutair	personeel.	Rechterlijke	orde:	+3,2	miljoen	voor	
het statutair personeel. 

78 Overeenkomstig artikel 61 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de compta-
biliteit van de federale Staat.

79 Ministerraad	van	10	oktober	2013,	Notificaties in verband met de opmaak van de begroting 2014,	p.	13.
80 Idem.
81 Ministerraad	van	10	oktober	2013,	Notificaties in verband met de opmaak van de begroting 2014,	p.	14;	ministerraad	

van	4	april	2014,	Notificaties in verband met de begrotingscontrole 2014,	p.4.
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De begrotingsaanpassing 2015 heeft de werkingskredieten verhoogd met 101,1 miljoen euro 
om de achterstallen van de jaren 2011 tot 2014 aan te zuiveren. Deze achterstallen betreffen 
voornamelijk gerechtskosten inzake straf-, correctionele en politiezaken82, medische kos-
ten van gevangenen en geïnterneerden83, aankopen van niet-duurzame goederen en dien-
sten van de rechterlijke orde84 en informatica-uitgaven van zeven organisatieafdelingen van 
de FOD85.

Op 2 juni 2015 hebben de FOD Justitie en de FOD Budget en Beheerscontrole die achter-
stallen herschat op 145,78 miljoen euro86. De meest significante stijgingen hebben betrek-
king op dezelfde posten als hierboven vermeld, namelijk de gerechtskosten (+25,84 miljoen 
euro), de algemene werking van de rechterlijke orde (+3,94 miljoen euro), de medische kos-
ten van gevangenen en geïnterneerden (+3,14 miljoen euro) en de IT-uitgaven (+3,11 miljoen 
euro). Naast die achterstallen werden facturen voor een extra bedrag van 5,58 miljoen euro 
in de boekhouddatabank van de FOD ingevoerd, zonder dat daar momenteel een basisal-
locatie aan gekoppeld is. Ter herinnering: vermits SAP-Fedcom de betalingsachterstand 
niet kan berekenen, maakt de FOD Justitie in zijn eigen databank ramingen die regelmatig 
worden bijgewerkt.

Overdrachten
De belangrijkste overdrachten doen zich voor bij de juridische tweedelijnsbijstand, waarbij 
onder bepaalde voorwaarden een beroep kan worden gedaan op de bijstand van een advo-
caat voor al dan niet gerechtelijke stappen en procedures. Ze hebben eveneens betrekking 
op de prestaties in het kader van het Salduz-arrest dat bevestigt dat iedere burger, zodra 
hij van zijn vrijheid wordt beroofd, recht heeft op bijstand van een advocaat. Ze werden 
voor 84,3 miljoen euro vereffend (83,4 miljoen euro in 2013), ondanks de nettodaling van 
de initiële kredieten (76,9 miljoen euro), dankzij de eenmalige toekenning van 7,4 miljoen 
euro87 door de ministerraad, die tegelijkertijd herinnerde aan het beginsel van de gesloten 
enveloppe.

De minister van Justitie overweegt overigens de gerechtelijke tweedelijnsbijstand grondig 
te hervormen88.

Provisionele kredieten
De begroting van de FOD Justitie kreeg 33,7 miljoen euro vastleggingskredieten en 34 mil-
joen euro vereffeningskredieten, afkomstig van het provisioneel krediet dat is ingeschreven 
op programma 03-41-1 van de begroting ten voordele van de gerechtelijke bijstand (7,4 mil-
joen euro, zie hoger), de bezoldigingen van het statutair en vast personeel van de peniten-
tiaire inrichtingen (2,4 miljoen euro), van de hoven en rechtbanken (4,9 miljoen euro) en 
van de magistratuur (1,9 miljoen euro) alsook voor allerhande vergoedingen aan derden, 
die voorvloeien uit gevallen waarin de verantwoordelijkheid van de Staat in het geding was 
(2,2 miljoen euro), voor investeringen van de Staatsveiligheid in het kader van cybersecurity 

82 Basisallocatie 12 56.03.12.11.40: +36 miljoen euro.
83 Basisallocatie	12.51.32.12.11.31:	+39,1	miljoen	euro.
84 Basisallocatie	12.56.02.12.11.01:	+11,5	miljoen	euro.
85 Organisatieafdelingen	21,	40,	51,	52,	53,	55	&	56:	+10,5	miljoen	euro.
86 Op	31	december	2014	werden	ze	geraamd	op	182,9	miljoen	euro.	Cf.	Parl. St.	kamer,	24	november	2014,	DOC	

54	0495/002,	Commentaar	en	opmerkingen	bij	de	ontwerpen	van	staatsbegroting	voor	het	begrotingsjaar	2015,	
p. 111.

87 Ministerraad	van	4	april	2014,	Notificaties in verband met de begrotingscontrole 2014,	p.4.
88 Justitieplan,	18	maart	2015,	punten	82	en	volgende,	p.	35-36.
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(1,8 miljoen euro), voor de vergoeding voor het nieuw forensisch psychiatrisch centrum in 
Gent (1,3 miljoen euro) en tien miljoen voor de vijftien Optifed-projecten die de minister-
raad heeft geselecteerd89.

De Optifed-kredieten worden herhaaldelijk gebruikt om bestaande projecten verder te fi-
nancieren die aanzienlijke personeels- en werkingskosten meebrengen90. Zo werden kre-
dieten toegekend om de ondersteuningsdienst in het kader van het autonoom beheer van 
de rechterlijke orde (1,54 miljoen euro) te organiseren en extra personeel aan te werven en 
personeel te benoemen dat een interimgraad bij de staatsveiligheid bekleedt (1,63 miljoen 
euro). De financiering via de provisie is van tijdelijke aard en wanneer Optifed eventueel 
zou verdwijnen, zouden die structurele uitgaven moeten worden aangerekend op de begro-
tingskredieten van de FOD Justitie.

Hervorming van de rechterlijke orde
De hervorming van de rechterlijke orde kwam er door de wet van 1 december 2013 tot hervor-
ming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 
met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde91, en werd voort-
gezet door de invoering van een autonoom beheer vanaf 1 april 2014, behalve voor de bepa-
lingen in verband met de beheersplannen en –contracten en voor het financieel beheer92.

De uitvoering van die hervorming werd gedefinieerd in de algemene beleidsnota93 van de 
minister en omgezet in het justitieplan van 18 maart 2015 in richtsnoeren waarvoor nog 
effectieve maatregelen moeten worden uitgewerkt. Het wetgevende kader moet overigens 
nog worden vervolledigd met teksten die zullen afhangen van de keuzes die de minister in 
overleg met de colleges zal maken. Die hervorming heeft dus geen impact van betekenis 
gehad op de begroting 2014.

Sectie 13 – FOD Binnenlandse Zaken

Tabel 28 –  Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2014 (in miljoen euro)

Vastleggingen Vereffeningen

Initiële begroting 924,6 919,9

Aangepaste begroting 3,5 3,5

Verdeelde provisionele kredieten 7,7 8,1

Variabele kredieten  
(aanpassing van de maximumbedragen)

0,2 9,5

Totale begroting 936,0 941,0

Benutte kredieten 892,9 899,5

Bron: Rekenhof

89 koninklijk	besluit	van	29	juni	2014	houdende	de	gedeeltelijke	verdeling,	betreffende	Optifed,	van	het	provisioneel	
krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting.

90 De	Optifed-kredieten	dekken	voor	67	%	personeelsuitgaven,	voor	26	%	werkingsuitgaven	en	voor	iets	meer	dan	
5	%	investeringsuitgaven.	

91 Belgisch Staatsblad van	10	december	2013,	in	werking	getreden	op	1	april	2014.
92 Wet	van	18	februari	2014	betreffende	de	invoering	van	een	verzelfstandigd	beheer	voor	de	rechterlijke	organisatie.
93 Parl. St.	kamer,	28	november	2014,	DOC	54	0588/029,	Algemene	beleidsnota	van	Justitie,	p.	4.
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De FOD Binnenlandse Zaken benutte in 2014 95,6 % van zijn vereffeningskredieten (t.o.v. 
90,5 % in 2013).

Tabel 29 –  Evolutie van de uitgaven 2012-2014 per categorie op basis van de ESR-codes (in miljoen 
euro en in percentages)

Uitgavencategorieën
2012 2013 2014

Bedrag % Bedrag % Bedrag %

Personeel 270,0 35,3	% 281,0 34,5	% 283,0 31,5	%

Werking en investeringen 96,0 12,5	% 78,8 9,7	% 82,2 9,1	%

Inkomens- en  
kapitaaloverdrachten

399,8 52,2	% 453,9 55,8	% 534,2 59,4	%

Intresten 0,0 0,04 0,01

kredietverlening 0,1 0,02 0,04

Totaal 765,9 100,0 % 813,8 100,0 % 899,5 100,0 %

Bron: Rekenhof

Personeelsuitgaven
Het aandeel van de personeelsuitgaven in de totale uitgaven van de FOD is in 2014 welis-
waar lichtjes gedaald, maar het nominale bedrag ervan is sinds 2012 gestegen van 270 naar 
283 miljoen euro. De personeelskredieten werden in 2014 ten belope van 94,6 % benut (be-
drag van het toegekende krediet: 299,2 miljoen euro).

De personeelsuitgaven van de Dienst Vreemdelingenzaken vertegenwoordigen op zich na-
genoeg 30 % van de personeelsuitgaven van de FOD (namelijk 83 miljoen euro). De andere 
grote uitgavenposten inzake personeel zijn de Raad van State (36,9 miljoen euro), de call 
takers (noodcentrales) (32 miljoen euro), de Civiele Veiligheid (29,6 miljoen euro) en het 
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (24,2 miljoen euro).

Bij de opmaak van de begroting 2014 had de ministerraad94 beslist 1,2 miljoen euro aan 
de Dienst Vreemdelingenzaken toe te kennen om extra statutair personeel aan te werven 
(33 voltijdse equivalenten – VTE) om een specifieke vleugel in het gesloten centrum van 
Vottem te kunnen openen en 1,503 miljoen euro om contractueel personeel (30 VTE) aan 
te werven om de geschillendossiers adequaat te kunnen opvolgen en behandelen. Die kre-
dieten werden overigens in de loop van het begrotingsjaar opgetrokken na herverdelingen 
tussen basisallocaties. Ze werden voor 95,4 % aangewend.

Wat de kredieten voor het fonds van de bewakingsondernemingen, de beveiligingsonder-
nemingen en de interne bewakingsdiensten95 betreft, had de ministerraad van 12 juli 201396 
overigens beslist het krediet voor de bezoldiging van het controlepersoneel op te trekken tot 
1,250 miljoen euro voor de vastleggingen en de vereffeningen97. Bovendien was in 2013 inge-
volge het koninklijk besluit van 27 december 201298 een verhoging gepland van de ontvang-

94 Ministerraad	van	10	oktober	2013,	Notificaties in verband met de opmaak van de begroting 2014,	p.	18	en	20.
95 Programma	13.56.1	–	Algemene	administratieve	politie	–	Opleiding,	preventie	en	uitrusting.
96 Ministerraad	van	12	juli	2013,	Notificaties in verband met de begrotingscontrole 2013,	p.	30-31.
97 Op basisallocatie 13.56.10.11.00.20.
98 koninklijk	besluit	tot	bepaling	van	de	te	innen	retributies	bedoeld	in	artikel	20	van	de	wet	van	10	april	1990	tot	rege-

ling van de private en bijzondere veiligheid. 
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sten bestemd voor dat fonds, gevolgd in 2014 door een extra verhoging van de ontvangsten 
met 3,5 miljoen euro, zijnde de opbrengst van het terugverdieneffect van de aanwerving van 
extra controleurs inzake administratieve sancties. Dat krediet bleek voor minder dan 30 % 
te zijn aangewend. Aanvankelijk was het de bedoeling 25 controleurs aan te werven, maar 
daarvan waren er op 1 juli 2014 nog maar elf in dienst. De voor het fonds bestemde ontvang-
sten zijn overigens maar met 1,79 miljoen euro gestegen tussen 2013 en 2014. Het Rekenhof 
stelt vast dat er binnen dat begrotingsfonds voldoende kredieten aanwezig waren, en dat 
het saldo ervan hoog blijft en al ettelijke jaren stijgt99. Zo is het tussen 1 januari 2013 en 
2015 met 4,6 miljoen euro gestegen bij de vastleggingen (van 11,5 naar 16,1 miljoen euro) en 
met 4,7 miljoen euro bij de vereffeningen (van 12,3 naar 17 miljoen euro).

Werkings- en investeringsuitgaven
Nadat de werkings- en investeringsuitgaven zowel in absoluut bedrag als in percentage 
in de totale begroting 2013 waren verminderd, zijn ze in 2014 in absolute waarde gestegen 
maar in relatief aandeel van de totale begroting verminderd.

De werkingskredieten werden onder meer in de loop van het jaar met 2,4 miljoen euro op-
getrokken door een overdracht vanuit de interdepartementale provisie, onder meer voor de 
crisiscentra en de Dienst Vreemdelingenzaken.

De ministerraad van 30 november 2012100 had beslist dat de huurlasten van WTC II voor de 
ICT-dienst (0,4 miljoen euro in 2013) zouden worden gecompenseerd binnen de kredieten 
van de FOD Binnenlandse Zaken. De beschikbare kredieten konden pas eind 2013 worden 
herverdeeld toen er een marge beschikbaar bleek te zijn. De uitgaven 2013 werden bijgevolg 
op de begroting 2014101 aangerekend.

Aangezien bij de opmaak van de begroting 2014 geen enkel extra krediet werd toegekend 
nadat de lasten van 2013 ten laste van die begroting werden gelegd, konden de huurlasten 
2014 niet ten laste worden gelegd van de begroting 2014.

Het programma 13.55.3 Visa Information System102 heeft een realisatiepercentage van min-
der dan 50 % door de laattijdige vastlegging van een groot aantal dossiers ingevolge het 
principe van de begrotingsbehoedzaamheid dat in 2014 werd ingevoerd. Krachtens dat 
principe konden de kredieten slechts worden vrijgegeven in maandelijkse schijven.

Inkomens- en kapitaaloverdrachten
Deze uitgaven stijgen constant sinds 2012, zowel in absolute cijfers als in relatief aandeel. 
De kredieten in de initiële begroting zijn overigens met drie miljoen euro opgetrokken 
vanuit de interdepartementale provisie. De vereffeningskredieten werden in totaal voor na-
genoeg 99 % aangewend. Het Rekenhof heeft meer in het bijzonder bepaalde overdrachten 
in 2014 onderzocht:

99 Cf.	Rekenhof,	163e	Boek,	Sectie	13	–	Binnenlandse	Zaken	–	Fonds	van	de	bewakingsondernemingen,	de	beveili-
gingsondernemingen	en	de	interne	bewakingsdiensten,	p.	229-231.

100 Ministerraad	van	30	november	2012,	Notificaties in verband met de opmaak van de begroting 2013,	p.	29.
101 Basisallocatie 40.02.12.11.01.
102 Basisallocaties 55.32.12.11.04 en 55.32.74.22.04.
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• Dotatie aan de hulpverleningszones ingevolge de hervorming van de Civiele Veiligheid
De hervorming van de Civiele Veiligheid moet de werking ervan verbeteren en de veilig-
heid van de burgers versterken, onder meer door de brandweerdiensten in 34 hulpver-
leningszones te groeperen, hun middelen samen te brengen en hun uitgaven te ratio-
naliseren. In 2013 werden 34 prezones gedefinieerd. De wet van 15 mei 2007 betreffende 
de Civiele Veiligheid werd gewijzigd en eind 2013 werden koninklijke uitvoeringsbeslui-
ten genomen. De grootste wijzigingen maken het mogelijk dat de prezones volwaardige 
hulpverleningszones worden en dat personeel kan worden aangeworven vanaf 1 janu-
ari 2014. De hulpverleningszones zullen onder meer met andere hulpverleningszones 
partnerschapsovereenkomsten kunnen sluiten. Overeenkomstig het financieringsplan 
dat in maart 2014 werd goedgekeurd voor de verdere hervorming van de Civiele Veilig-
heid, werden nagenoeg 20 miljoen euro kredieten in de begroting 2014 van de Civiele 
Veiligheid103 ingeschreven, zowel voor de vastleggingen als voor de vereffeningen. Die 
bedragen werden in de loop van het jaar volledig benut. Volgens het plan moeten die 
bedragen ook aanzienlijk worden opgetrokken van 65 miljoen euro in 2015 naar 102 mil-
joen euro in 2018. Bij de opmaak van de begroting 2014 werd die stijging echter gedeelte-
lijk gecompenseerd binnen de Civiele Veiligheid voor 12,1 miljoen euro. Die compensatie 
had voornamelijk betrekking op toelagen voor de aankoop van materieel en uitrusting 
voor de brandweerdiensten104 alsook op investerings- en werkingskredieten.

• Financiering van de Brusselse gemeenten en instellingen

• Dotatie betreffende mobiliteit ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Deze dotatie, die in de financieringswet105 is ingeschreven, wordt sinds het begro-
tingsjaar 2012 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestort om het mobiliteitsbe-
leid te bevorderen. Ze bedraagt in 2014 105 miljoen, tegenover 75 miljoen in 2013106.

• Dode hand
Ingevolge de zesde staatshervorming107 werd de volledige compensatie van de vrij-
stelling van onroerende voorheffing van bepaalde gebouwen, de zgn. dode hand, in 
2014 voor 101,4 miljoen euro ten laste genomen binnen de begroting van de FOD 

103 Basisallocatie	54.80.43.22.02	–	Toelagen	aan	de	hulpverleningszones	met	het	oog	op	het	financieren	van	de	her-
vorming,	de	aanschaf	van	bijzonder	materieel	en	uitrustingsvoorwerpen	en	het	verzekeren	van	de	aanwerving	van	
brandweer.

104 Notificaties	van	de	ministerraad	van	10	oktober	2013,	p.	17-18.	Het	gaat	met	name	om	de	toelage	ingeschreven	op	
basisallocatie	54.20.63.21.07	–	Toelage	aan	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest,	aan	de	intercommunales	en	aan	
de	gemeenten	voor	het	aanschaffen	van	bijzonder	materieel	betreffende	de	werking	van	de	brandweerdiensten	
en	basisallocatie	54.20.63.21.08	–	 Investeringskrediet	voor	aanschaffing	voor	rekening	van	het	Brussels	Hoofd-
stedelijk	Gewest,	de	intercommunales	en	de	gemeenten	van	materieel	en	uitrustingsvoorwerpen	betreffende	de	
werking van de brandweerdiensten. 

105 Artikel	64bis	van	de	bijzondere	wet	van	16	januari	1989	betreffende	de	financiering	van	de	gemeenschappen	en	de	
gewesten,	gewijzigd	door	artikel	3	van	de	bijzondere	wet	van	19	juli	2012	houdende	een	correcte	financiering	van	
de Brusselse Instellingen. 

106 krachtens	artikel	3	van	de	bijzondere	wet	van	19	juli	2012.
107 Artikel	63	van	de	bijzondere	wet	van	16	januari	1989	betreffende	de	financiering	van	de	gemeenschappen	en	de	

gewesten,	gewijzigd	door	artikel	2	van	de	bijzondere	wet	van	19	juli	2012	houdende	een	correcte	financiering	van	
de Brusselse Instellingen.
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Binnenlandse Zaken108. Deze compensatie dekt voor het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west eveneens volledig de niet-inning van de opcentiemen van de agglomeratie op 
die voorheffing. Ingevolge de inwerkingtreding van die nieuwe bepalingen op 1 ja-
nuari 2014 werden de kredieten van 24 miljoen euro, die in 2012 en 2013 waren in-
geschreven om een forfaitaire dotatie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toe te 
kennen ter compensatie van de dode hand, geschrapt109.

• Financiering van de taalpremies110

Er werd een begrotingsfonds opgericht ter financiering van de taalpremies toege-
kend aan de ambtenaren van de Brusselse instellingen die over een taalcertificaat 
beschikken111. Het is opgenomen in de tweede aanpassing van de algemene uitga-
venbegroting voor het begrotingsjaar 2012. Het fonds wordt gefinancierd door een 
voorafname op de opbrengst van de personenbelasting ten belope van 25 miljoen 
euro vanaf het begrotingsjaar 2012. Aangezien het koninklijk besluit dat de betaling 
van de toelagen 2012 regelt werd genomen op 23 mei 2013, werd de toelage voor de 
premies 2012 ten laste gelegd van de begroting 2013 voor een bedrag van 25 miljoen 
euro. In 2014 werd een supplement van 22,3 miljoen euro in verband met 2012 be-
taald ingevolge de koninklijke besluiten van 27 maart en 27 mei 2014. Het koninklijk 
besluit in verband met de toekenning van de toelagen voor de premies 2013 werd 
pas op 27 maart 2015 genomen. Het belangrijke tijdsverschil tussen het jaar waaraan 
de toegekende premie is gekoppeld en het jaar waarin deze effectief wordt betaald, 
schaadt de transparantie van de verrichtingen en maakt het niet mogelijk zich ervan 
te vergewissen of de voor het fonds bestemde ontvangsten matchen met de uitgaven 
ervan. Zo is het saldo van dit fonds (zowel in vastlegging als in vereffening) gestegen 
van 25,2 miljoen euro op 1 januari tot 28,8 miljoen euro op 31 december 2014.

• Uitgaven voor veiligheid in Brussel
De uitgaven op de variabele vereffeningskredieten op programma 13.56.7 – Europese top-
ontmoetingen te Brussel, zijn tussen 2013 en 2014 lichtjes gedaald van 63,9 naar 59,1 mil-
joen euro. Die kredieten zijn bestemd om bepaalde uitgaven voor veiligheid te dekken 
die voortvloeien uit de organisatie van Europese toppen in Brussel en de nationale en 
internationale hoofdstedelijke functie van Brussel. Het saldo vereffeningskredieten van 
het fonds van nagenoeg 50 miljoen euro op 31 december 2014 blijft dus aan de hoge kant.

• Subsidies aan de nv Astrid
De aan de nv Astrid toegekende toelagen werden in 2014 voor meer dan 20 miljoen euro 
benut, terwijl ze in 2013 volledig werden geblokkeerd.

108 Met	toepassing	van	artikel	63,	§	4,	van	de	bijzondere	wet	van	16	januari	1989,	3,2	miljoen	euro	op	de	nieuwe	basi-
sallocatie	13.40.40.45.31.03	–	Betaling	van	de	derving	van	onroerende	voorheffing	aan	de	gewesten,	14,1	miljoen	
euro op de nieuwe basisallocatie 13.40.40.45.31.04 – Betaling van de derving van opcentiemen van de agglome-
ratie	aan	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest,	68,8	miljoen	euro	op	basisallocatie	40.40.45.31.07	–	Betaling	van	de	
derving	van	de	gemeentelijke	opcentiemen	aan	het	Brussels	Hoofdstedelijk	GewestCapitale	en	15,3	miljoen	euro	
op basisallocatie 13.40.40.43.21.07 – Betaling van de derving van opcentiemen aan Vlaamse en Waalse gemeen-
ten. 

109 Basisallocatie 13.40.4045.31.08 – Complement dode hand voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
110 	Programma	13.40.4	–	Fonds	voor	de	financiering	van	de	taalpremies.
111 Met	toepassing	van	hoofdstuk	II/1	van	de	wet	van	10	augustus	2001,	zoals	gewijzigd	door	de	wet	van	19	juli	2012.
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• Vergoedingen voor oorlogsschade
De uitgaven op de kredieten ingeschreven als oorlogsschade112 zijn met 6,5 miljoen euro 
gedaald tussen 2013 en 2014. Het jaar 2013 was echter een uitzonderlijke situatie. Het Hof 
van Cassatie had de Belgische Staat immers na een jaren aanslepende procedure ver-
oordeeld om oorlogsschade te vergoeden aan de gemeente Manhay voor feiten uit 1944.

Sectie 14 – FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamen- 
werking

Tabel 30 –  Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2014 (in miljoen euro)

 Vastleggingen Vereffeningen

Initiële begroting 2.466,2 1.822,2

Aangepaste begrotingen 2,3 2,3

Transfers	kB 5,7 11,8

Plafondverhogingen 5,7 0,0

Totaal begroting 2.479,9 1.836,3

Benutte kredieten 2.196,4 1.673,5

Bron: Rekenhof

De vereffeningskredieten voor 2014 werden voor 91,1 % benut, tegenover 87,6 % in 2013.

De benuttingsgraad van de vereffeningskredieten van de FOD zonder ontwikkelingssamen-
werking113 bedraagt 90,4 %, tegenover 89,5 % in 2013. De benuttingsgraad van de kredieten 
voor ontwikkelingssamenwerking (zie ook tabel 32 hierna) bedraagt 91,4 %, tegenover 87 % 
in 2013.

De toegekende vereffeningskredieten stegen ten opzichte van vorig jaar met 10,3 miljoen 
euro (waarvan 4,8 miljoen euro voor ontwikkelingssamenwerking). Bij de opmaak van de 
initiële begroting 2014 had de administratie de kredieten vermeerderd, o.m. om rekening 
te houden met de prijs- en volume-effecten (respectievelijk +8 miljoen euro en +139,3 mil-
joen euro). Tijdens de begrotingsconclaven zelf werden de vereffeningskredieten echter met 
146,3 miljoen euro verminderd. Naast een algemene besparing op de kredieten van ontwik-
kelingssamenwerking van 125 miljoen euro gebeurde dit onder meer door een verminde-
ring van 9,5 miljoen euro van de kredieten ingeschreven op het programma 14.53.3 voor 
preventieve diplomatie en conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten en een ver-
mindering van 10 miljoen euro (en 30 miljoen euro in vastlegging) van de kredieten op de 
basisallocatie 14.54.33.54.42.07 voor de dertiende wedersamenstelling van het Afrikaans 
Ontwikkelingsfonds114.

112 In uitvoering van de wet van 6 juli 1948. Basisallocatie 40.70.63.21.07 – Herstel van oorlogsschade aan de goederen 
van	organismen	gelijkgesteld	met	de	provincies	en	gemeenten,	in	uitvoering	van	de	wet	van	6	juli	1948.

113 Organisatieafdeling 14.54 – Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp.
114 Het	vastleggings-	en	vereffeningskrediet	voor	deze	wedersamenstelling	werd	hierdoor	in	sectie	14	respectievelijk	

tot 90 miljoen euro en 30 miljoen euro gereduceerd.
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De algemene besparing van 125 miljoen euro werd onder meer voor 10 miljoen euro inge-
schreven op de vereffeningskredieten voor leningen aan vreemde staten115, zonder impact 
op het vorderingensaldo (ESR-code 8). De notificaties van de initiële begroting 2014 hadden 
echter een besparing op dergelijke ESR-code 8-kredieten uitgesloten116. Voor de dertiende 
wedersamenstelling van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds werd na de definitieve bepa-
ling van de benodigde kredieten in de loop van 2014117 alsnog 10 miljoen euro bijkomend 
ingeschreven bij de FOD Financiën (zie de commentaar bij sectie 18).

Tabel 31 –  Uitgaven 2012-2014 per uitgavencategorie op basis van de ESR-codes (in miljoen euro en 
in percentages)

Uitgavencategorieën
2012 2013 2014

Bedrag  % Bedrag  % Bedrag  %

Personeel 192,1 13,0	% 191,2 11,9	% 190,2 11,4	%

Werking en investeringen 89,4 6,0	% 87,3 5,5	% 76,3 4,6	%

Inkomens- en  
kapitaaloverdrachten

1.184,3 80,0	% 1.275,5 79,7	% 1.341,1 80,1	%

kredietverleningen	en	
deelnemingen

14,5 1,0	% 46,1 2,9	% 65,9 3,9	%

Andere 0,0 0,0	% 0,0 0,0	% 0,0 0,0	%

Totaal 1.480,3 100 % 1.600,1 100 % 1.673,5 100 %

Bron: Rekenhof

De vereffende uitgaven stijgen ten opzichte van vorig jaar met bijna 3,5 % (+73,3 miljoen 
euro).

Personeelsuitgaven
De personeelsuitgaven van de FOD dalen met 1 miljoen euro ten opzichte van 2013. De uit-
gaven voor het diplomatiek en consulair personeel blijven op hetzelfde niveau en bedragen 
135,2 miljoen euro.

Werkings- en investeringsuitgaven
De werkings- en investeringsuitgaven dalen ten opzichte van 2013 met 11,1 miljoen euro 
waarvan 5,4 miljoen euro ten laste van de variabele kredieten van het Gebouwenfonds (zie 
verder). Daarnaast nemen de uitgaven op de limitatieve kredieten opnieuw af met ongeveer 
5 miljoen euro (van 74,3 miljoen euro in 2012 naar 70 miljoen euro in 2013 en 64,4 miljoen 
euro in 2014). In de voorbije twee jaar daalden de limitatieve werkings- en investeringsuit-
gaven (zonder de beleidsorganen) respectievelijk met ruim 10 % en 40 %. Deze bedragen in 
2014 nog 59,5 en 3,3 miljoen euro (tegenover 73,3 en 6,9 miljoen euro ingeschreven veref-
feningskredieten). Dit is voornamelijk het gevolg van een lagere graad van benutting van 
de toegekende kredieten (die daalde van 87,1 % in 2012 naar 77,6 % in 2014), onder meer 
ten gevolge van de opgelegde begrotingsdiscipline (blokkering van 10 % van de kredie-
ten, periode van lopende zaken en begrotingsbehoedzaamheid op het einde van het jaar 

115 Basisallocatie 14.54.14.84.15.44.
116 Ministerraad	van	12	juli	2013,	Notificaties van de begrotingscontrole 2013 en de initiële begroting 2014,	p.	3.
117 Zie	ook	het	koninklijk	besluit	van	18	juni	2014	betreffende	de	deelname	van	België	aan	de	dertiende	wedersamen-

stelling van de werkingsmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds.
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waarbij de uitgaven werden beperkt tot de uitgaven die worden beschouwd als verplicht of 
onvermijdbaar).

Inkomens- en kapitaaloverdrachten
De inkomens- en kapitaaloverdrachten vormen de belangrijkste uitgavenpost van de FOD 
(1.341,1 miljoen euro of 80,1 % van de totale uitgaven) en stijgen ten opzichte van 2013 met 
65,6 miljoen euro. Dat komt voornamelijk door de stijging van:

• de steun aan de export in de vorm van een tussenkomst in de financieringsvoorwaarden 
van exportkredieten, zoals beheerd door Finexpo118: stijging van 6,3 miljoen euro tot 
25 miljoen euro119;

• de bijdragen aan internationale organismen: stijging van 16,8 miljoen euro tot 125,7 mil-
joen euro120; deze stijging is grotendeels het gevolg van de opgelegde budgettaire beper-
kingen in 2013 waardoor de vereffening van enkele niet prioritaire bijdragen (ten belope 
van 5,6 miljoen euro) naar 2014 werd uitgesteld.

• de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking: stijging van 45,0 miljoen euro tot 
1.169,5 miljoen euro (zie verder).

De uitgaven op het programma 14.53.3 voor (vrijwillige) preventieve diplomatie en conflict-
preventie, vredesopbouw en mensenrechten blijven in 2014 beperkt tot 6,4 miljoen euro (op 
een toegekend krediet van 14,3 miljoen euro). In 2013 bedroegen deze uitgaven nog 9 mil-
joen euro (en 20,5 miljoen euro in 2012).

Kredietverleningen en deelnemingen
De kredietverleningen en deelnemingen stijgen ten opzichte van 2013 met 19,8 miljoen euro 
tot 65,9 miljoen euro, waarvan 65,8 miljoen euro betrekking heeft op ontwikkelingssamen-
werking (zie verder).

118 Finexpo is een interministerieel adviescomité dat in 1997 binnen de FOD Buitenlandse Zaken werd opgericht. Fi-
nexpo behandelt de aanvragen van ondernemingen en/of banken waarin overheidssteun wordt gevraagd bij de 
toekenning van exportkredieten.

119 Basisallocatie 14.51.21.31.12.01.
120 Basisallocatie 14.53.11.35.40.01.



76

Ontwikkelingssamenwerking

Tabel 32 –  Uitgaven 2012 – 2014 per programma voor inkomens- en kapitaaloverdrachten, krediet-
verleningen en deelnemingen en werkings- en investeringsuitgaven (in miljoen euro en in 
percentages)

Programma
2012 2013 2014

Bedrag  % Bedrag  % Bedrag  %

14.54.0	–	Bestaansmiddelen 1,7 0,2	% 1,9 0,2	% 1,3 0,1	%

14.54.1	–	Landenprogramma’s 292,2 27,9	% 297,4 25,3	% 291,8 23,5	%

14.54.2	–	Initiatieven	van	de	
civiele maatschappij

236,5 22,6	% 236,4 20,1	% 256,1 20,7	%

14.54.3	–	Multilaterale	 
samenwerking

426,2 40,7	% 483,4 41,1	% 533,0 43,0	%

14.54.4	–	Private	sector	 
programma’s

6,0 0,6	% 26,0 2,2	% 54,9 4,4	%

14.54.5	–	Humanitaire	hulp 83,6 8,0	% 129,8 11,0	% 102,0 8,2	%

Totaal 1.046,2 100 % 1.174,9 100 % 1.239,2 100 %

Bron: Rekenhof

De totale uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking stijgen ten opzichte van 2013 met 
64,3 miljoen euro tot 1.239,2 miljoen euro121. Het aandeel van ontwikkelingssamenwerking 
in de totale Belgische officiële ontwikkelingshulp is in 2014 met 0,6 procentpunt gedaald 
tot 66,2 %122.

De uitgaven voor gouvernementele samenwerking (programma 14.54.1) blijven op ongeveer 
hetzelfde niveau als de voorgaande jaren. De benuttingsgraad van het programma bedraagt 
88,4 %. De financiering van de operationele kosten van BTC is de voornaamste uitgavenpost 
(182,8 miljoen euro)123. De uitgaven voor gedelegeerde samenwerking zijn toegenomen ten 
opzichte van vorig jaar (+10,1 miljoen euro)124, terwijl de variabele uitgaven van het Belgisch 
Fonds voor de Voedselzekerheid lager liggen dan in 2013 (-5,1 miljoen euro: zie verder)125. De 
kredieten voor de leningen aan vreemde staten worden slechts voor 22,5 % of 3,6 miljoen 
euro benut (en 36,8 % of 18,4 miljoen euro in vastlegging) waardoor deze uitgaven dalen ten 
opzichte van vorig jaar (-9,5 miljoen euro)126.

121 Waarvan	+45	miljoen	euro	inkomens-	en	kapitaaloverdrachten	(tot	1.169,5	miljoen	euro),	+19,8	miljoen	euro	kre-
dietverleningen	en	deelnemingen	(tot	65,8	miljoen	euro)	en	-0,5	miljoen	euro	werkings-	en	investeringsuitgaven	
(tot	3,9	miljoen	euro).

122 In	2014	beliep	de	Belgische	officiële	ontwikkelingshulp	in	totaal	1.845,4	miljoen	euro	of	0,4634	%	van	het	bruto	na-
tionaal	inkomen	(bni),	tegenover	1.731,9	miljoen	euro	of	0,4426	%	van	het	bni	vorig	jaar	(bron:	FOD	Buitenlandse	
Zaken,	Buitenlandse	Handel	en	Ontwikkelingssamenwerking).	Bij	de	initiële	begroting	2014	werd	nog	uitgegaan	
van	1.923,1	miljoen	euro	of	0,4851	%	van	het	bni	(Parl. St.	kamer,	DOC	53	3069/001,	p.	142).	Enkele	van	de	uitgaven	
ingeschreven	op	de	begroting	ontwikkelingssamenwerking	kunnen	niet	 (of	niet	volledig)	als	officiële	ontwikke-
lingshulp	worden	aangerekend	(17,6	miljoen	euro).

123 Basisallocatie 14.54.10.54.52.02.
124 Basisallocatie 14.54.11.54.52.43.
125 Basisallocatie 14.54.17.35.60.50.
126 Basisallocatie 14.54.14.84.15.44.
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De uitgaven voor niet-gouvernementele samenwerking (programma 14.54.2) nemen tegen-
over de voorgaande jaren toe met bijna 20 miljoen euro, voornamelijk ten gevolge van een 
stijging van de toelagen aan ngo’s met 18,8 miljoen euro tot 133,6 miljoen euro127. De benut-
tingsgraad van het programma bedraagt 95 %.

Bij het programma voor multilaterale samenwerking (14.54.3) stijgen de uitgaven met 
49,6 miljoen euro ten opzichte van 2013 en is de benuttingsgraad zeer hoog (gemiddeld 
97,8 %). De voornaamste uitgaven betreffen128:

• vrijwillige meerjarige bijdragen aan de internationale partnerorganisaties van de mul-
tilaterale samenwerking: stijging van 30 miljoen euro tot 97 miljoen euro zoals in de 
begroting was vooropgezet129;

• het lidmaatschap van België van de Internationale Ontwikkelingsassociatie: de uitgaven 
blijven op hetzelfde niveau als vorig jaar en bedragen 119,6 miljoen euro130;

• het aandeel van België in het Europees Ontwikkelingsfonds: stijging van 6,9 miljoen 
euro tot 111 miljoen euro131;

• de uitgaven in het kader van multilaterale milieuverdragen: stijging van 23,6 miljoen 
euro tot 72,1 miljoen euro132 en dit voornamelijk door de toekenning van 40 miljoen euro 
aan het Green Climate Fund (en 10 miljoen euro in 2015).

Het kleinere programma voor speciale interventies van de private sector (14.54.4) is voor 
96,4 % gerealiseerd en bevat voornamelijk een onderschrijving van de winstbewijzen van 
BIO nv (50 miljoen euro)133.

De uitgaven voor humanitaire hulp (programma 14.54.5) dalen ten opzichte van 2013 met 
27,8 miljoen euro tot 102,0 miljoen euro, voornamelijk ten gevolge van de vermindering van 
de uitgaven voor humanitaire programma’s met 19,4 miljoen euro tot 7,0 miljoen euro134. In 
2014 werden voor de humanitaire programma’s geen nieuwe (tweejarige) vastleggingen in-
geschreven (geraamd op 86 miljoen euro). De minister van Ontwikkelingssamenwerking135 
stelde daarover dat het niet mogelijk was nieuwe tussenkomsten vast te leggen om diverse 
technische redenen. Zo ontbrak begin 2014 het koninklijk besluit136, waarna de nieuwe re-
gering onvoldoende tijd had om nieuwe tussenkomsten vast te leggen. De regering trad 
immers aan op 11 oktober 2014 en vanaf 23 oktober 2014 zijn de uitgaven beperkt tot de 
uitgaven die worden beschouwd als verplicht of onvermijdbaar. In 2015 zal voor de humani-
taire programma’s bijna 25 miljoen euro worden vastgelegd (initieel geraamd op 60 miljoen 

127 Basisallocatie 14.54.20.35.60.71 en 72.
128 Dit programma bevat net zoals vorig jaar ook de deelname van België aan de kapitaalsverhoging van de Afrikaanse 

Ontwikkelingsbank	(2,4	miljoen	euro)	en	van	de	Internationale	Bank	voor	Wederopbouw	en	Ontwikkeling	(9,8	mil-
joen euro): basisallocatie 14.54.33.84.23.06.

129 Basisallocatie 14.54.31.35.40.02.
130 Basisallocatie 14.54.33.54.42.09.
131 Basisallocatie 14.54.34.35.10.09.
132 Basisallocatie 14.54.34.35.40.11.
133 Basisallocatie 14.54.44.81.51.43.
134 Basisallocatie 14.54.51.35.60.26.
135 Bespreking	Commissie	voor	de	Buitenlandse	Betrekkingen	van	10	juni	2015	(voorlopige	versie	CRIV	54	COM	190,	p.	

10-12) .
136 Het	koninklijk	besluit	van	19	april	2014	betreffende	de	humanitaire	hulp	werd	op	7	mei	2014	in	het	Belgisch Staats-

blad gepubliceerd.
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euro). Volgens de administratie overweegt de minister daarnaast een deel van de kredieten 
te gebruiken voor dringende humanitaire projecten naar aanleiding van de crisis in Syrië.

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 (Gebouwenfonds)
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 gebouwen137.

Tabel 33 –  Evolutie 2012-2014 van de beschikbare middelen van het fonds (in miljoen euro)

2012 2013 2014 2012 2013 2014

Vastleggingen Vereffeningen

Saldo	op	1	januari 351,8 339,4 327,0 371,4 356,6 348,2

Ontvangsten 0,3 8,8 8,0 0,3 8,8 8,0

Uitgaven 12,7 21,3 19,5 15,1 17,3 11,9

Saldo	op	31	december 339,4 327,0 315,5 356,6 348,2 344,3

Bron: Rekenhof

In 2014 bedragen de huurontvangsten 1,0 miljoen euro en de ontvangsten uit verkoop 
7,0 miljoen euro. De uitgaven 2014 hebben voornamelijk betrekking op de aankoop van ge-
bouwen (eveneens 7,0 miljoen euro) en de bouw, inrichting, renovatie en groot onderhoud 
van gebouwen (11,4 miljoen euro in vastlegging en 3,7 miljoen euro in vereffening).

Gezien de omvang van het vastgoedpatrimonium van de FOD138 werd het programma voor 
renovatie of bouw, dat diverse projecten omvat, opgenomen in een masterplan. In de peri-
ode 2015 tot en met 2017 zou de administratie jaarlijks ongeveer 20 miljoen euro willen in-
vesteren waarbij deze uitgaven zouden worden gefinancierd met ontvangsten uit verkoop. 
Voor 2015 werd een (variabel) vastleggingskrediet van 11,2 miljoen euro toegekend.

Programma 14.54.17 – Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid
Het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid (BFVZ) werd opgericht door de wet van 19 ja-
nuari 2010139. 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.

In 2014 werd van de Nationale Loterij 15,8 miljoen euro140 ontvangen waardoor eind 2014 de 
sinds 1983 gecumuleerde stortingen van de Nationale Loterij 526,5 miljoen euro bedragen.

137 Zie	ook	Rekenhof,	171e	Boek,	Volume	I,	p.	81.
138 De	FOD	beheert	ruim	300	gebouwen,	waarvan	hij	er	ruim	de	helft	in	eigendom	heeft.
139 Zie	ook	Rekenhof,	171e	Boek,	Volume	I,	p.	82.
140 De	toegekende	bedragen	worden	in	twee	keer	gestort	waarbij	20	%	pas	in	het	volgende	jaar	wordt	ontvangen.	In	

2014	wordt	dus	20	%	van	het	voor	2013	toegekende	bedrag	ontvangen	en	80	%	van	het	voor	2014	toegekende	be-
drag.	Voor	2013	stelde	artikel	14	van	de	programmawet	van	28	juni	2013	het	bedrag	vast	op	16,48	miljoen	euro.	De	
ministerraad	van	12	juli	2013	besliste	tot	een	vermindering	met	5	%	voor	2014,	wat	overeenstemt	met	de	subsidie	
van	15,7	miljoen	euro	zoals	toegekend	bij	koninklijk	besluit	van	19	maart	2014.
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In 2014 werd 2,4 miljoen euro vastgelegd141 waardoor eind 2014 de gecumuleerde vastleg-
gingen 514 miljoen euro bedragen. De vastleggingsmachtiging van 17,5 miljoen euro waarin 
artikel 2.14.9 van de begrotingswet voorzag, is slechts voor 13,9 % benut omdat een aantal 
projecten zijn overgedragen naar 2015.

De vereffeningen bedragen in 2014 9,2 miljoen euro waardoor eind 2014 de gecumuleerde 
vereffeningen oplopen tot 490,9 miljoen euro. De vereffeningskredieten van 15,7 miljoen 
euro zijn slechts voor 58,8 % benut ingevolge het uitstel van een aantal vereffeningen.

Het uitstaande bedrag van de vastleggingen is hierdoor gedaald met 6,8 miljoen euro tot 
23,1 miljoen euro. Rekening houdende met de 12,5 miljoen euro nog niet vastgelegde ont-
vangsten van de Nationale Loterij en 1,3 miljoen euro terugstortingen bedraagt het beschik-
bare saldo voor toekomstige vereffeningen 36,9 miljoen euro.

Tabel 34 – Evolutie van het saldo van de vereffeningen in de periode 2012 tot 2014 (in miljoen euro)

2012 2013 2014

Saldo	op	1	januari 30,9 14,1 30,3

Ontvangsten 3,5 30,5 15,8

Vereffeningen 20,3 14,3 9,2

Saldo	op	31	december 14,1 30,3 36,9

Bron: Rekenhof

Naast de kredieten van het organiek fonds is er voorzien in limitatieve begrotingskredie-
ten142 om de aanvullende programma’s van het BFVZ te financieren die de saldi, de vastleg-
gingsmachtigingen en de toegekende ontvangsten aanvullen.

In 2014 werd voor die aanvullende programma’s 11,3 miljoen euro of 94,3 % van 12 miljoen 
euro aan kredieten vastgelegd en 6,5 miljoen euro of 71,8 % van 9,1 miljoen euro aan kre-
dieten vereffend.

Het Rekenhof stelt vast dat in 2014 op de aanvullende programma’s meer is vastgelegd 
(11,3 miljoen euro) dan op de kredieten van het organiek fonds (2,4 miljoen euro) omdat op 
deze laatste het vooropgezette landenprogramma voor de Democratische Republiek Congo 
(DRC) van 13 miljoen euro niet kon worden vastgelegd.

141 Basisallocatie 14.54.17.35.60.50.
142 Basisallocatie 14.54.17.35.60.51.
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Sectie 16 – Ministerie van Landsverdediging

Tabel 35 –  Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2014 (in miljoen euro)

 Vastleggingen Vereffeningen

Initiële begroting 2.526,3 2.617,8

Aangepaste begrotingen 0,7 0,7

Transfers	kB 23,3 6,6

Plafondverhogingen 0,0 0,0

Totaal begroting 2.550,3 2.625,1

Benutte kredieten 2.458,5 2.580,8

Bron: Rekenhof

De vereffeningskredieten voor 2014 werden voor 98,3 % benut (in 2013 was dat 98,5 %).

Tijdens de begrotingsconclaven werden de door Defensie voorgestelde vereffeningskredie-
ten met 66,9 miljoen euro verminderd. Naast een besparing op de personeelskredieten en 
de werkingskredieten van respectievelijk 10,9 miljoen euro en 12,4 miljoen euro werden 
voornamelijk de investeringskredieten op het programma 16.50.2 (vernieuwing uitrusting) 
en het programma 16.50.3 (vernieuwing infrastructuur) met respectievelijk 26,6 miljoen 
euro en 16,3 miljoen euro verminderd. De besparingen op de bijdragen aan internationale 
instellingen op het vlak van defensiebeleid beperkten zich tot 0,7 miljoen euro. Bijkomend 
legde de regering in de loop van het jaar een administratieve blokkering op van 89,6 mil-
joen euro aan vastleggingszijde en van 44,2 miljoen euro aan vereffeningszijde.

Tabel 36 –  Uitgaven 2012 – 2014 per uitgavencategorie op basis van de ESR-codes (in miljoen euro 
en in percentages)

Uitgavencategorieën
2012 2013 2014

Bedrag  % Bedrag  % Bedrag  %

Personeel 1.949,5 69,6	% 1.811,2 68,4	% 1.762,6 68,3	%

Werking en investeringen 768,3 27,4	% 743,0 28,0	% 725,0 28,1	%

Inkomens- en  
kapitaaloverdrachten

84,7 3,0	% 94,8 3,6	% 93,1 3,6	%

Andere 0,2 0,0	% 0,1 0,0	% 0,1 0,0	%

Totaal 2.802,7 100 % 2.649,1 100 % 2.580,8 100 %

Bron: Rekenhof

De vereffende uitgaven dalen ten opzichte van 2013 met bijna 2,6 % (-68,4 miljoen euro).

Personeelsuitgaven
De personeelsuitgaven bedragen iets minder dan 1,8 miljard euro en vormen hiermee de 
belangrijkste uitgavenpost van Defensie.
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De vermindering van het aantal militairen is sinds 1992 een doelstelling in de opeenvol-
gende herstructureringsplannen van het leger. Het regeerakkoord van 1 december 2011 leg-
de het aantal personeelsleden tegen 2015 vast op 32.000, waarvan 30.000 militairen en 
2.000 burgers.

In zijn beleidsnota voor het begrotingsjaar 2014 bevestigde de minister van Landsverdedi-
ging het voornemen van de regering om het personeelsbestand verder af te bouwen, een 
gezondere leeftijdsstructuur na te streven en de inzetbaarheid van de eenheden te verho-
gen143. Hiertoe voorzag de minister in de verdere uitvoering van het nieuwe statuut voor 
beroepsmilitairen zoals goedgekeurd door de wet van 31 juli 2013144. Dit vernieuwde statuut 
maakt onder meer de rekrutering van jongeren voor een beperkte duur mogelijk.

Zoals onderstaande tabel aantoont, nam ook in 2014 het personeelsbestand verder af. Op 
1 januari 2015 telde de krijgsmacht 30.512 militairen (30.174 voltijdse equivalenten). Het aan-
tal leunt hiermee dus dicht aan bij de doelstelling zoals vooropgesteld in het regeerakkoord 
van 1 december 2011.

Tabel 37 –  Evolutie 2011-2015 van het personeelsbestand van Defensie (exclusief militairen buiten 
enveloppe)145

Categorie 1 januari 2011 1januari 2012 1 januari 2013 1 januari 2014 1 januari 2015

militairen 34.026 32.182 30.982 31.027 30.512(*)

Burgers 2.252 2.112 2.021 1.932 1.830

Totaal 36.278 34.294 33.003 32.959 32.342

(*)		Het	verschil	tussen	dit	aantal	militairen	en	de	cijfergegevens	van	Pdata	(34.296	militairen)	vermeld	in	tabel	1	van	

hoofdstuk 6 Evolutie van het personeelsbestand van het federaal openbaar ambt verder in dit Deel is toe te schrijven 

aan	a)	het	feit	dat	het	cijfer	van	Pdata	ook	de	niet-actieve	militairen	bevat	(2.970),	b)	het	verschil	in	tijdstip	(respec-

tievelijk	eind	december	en	eind	juni)	en	c)	een	andere	definiëring	van	het	begrip	‘niet-actieve’	en	‘actieve’	militairen.

Bron: jaarverslag 2014 van de Algemene Directie Human Resources van Defensie

In 2014 werden 1.208 kandidaat-militairen aangeworven. Vooral de wervingsstop die de 
regering in september 2014 oplegde, verklaart waarom de doelstelling van 1.400 aanwer-
vingen niet werd gehaald. Anderzijds verloren 2.413 mannen en vrouwen het statuut van 
actief militair in 2014146. Bij 1.526 personen was dit het geval omdat de leeftijdsgrens werd 
bereikt147.

143 Parl. St.	kamer,	DOC	53	3096/002.
144 Wet van 31 juli 2013 tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen 

van	het	actief	kader	van	de	krijgsmacht	en	tot	wijziging	van	sommige	bepalingen	betreffende	het	statuut	van	het	
militair personeel en wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur.

145 Dit	zijn	de	militairen	die	verbonden	zijn	aan	het	Militair	Huis	van	de	koning	en	aan	de	bewaking	van	de	parlemen-
ten,	de	hoogleraren	en	docenten	aan	de	koninklijke	Militaire	School,	de	militairen	 in	mobiliteit,	de	militairen	 in	
disponibiliteit en de militairen in vrijwillige opschorting van de prestaties. Op 1 januari 2015 bedroeg het aantal 
militaire personeelsleden “buiten enveloppe” 2.265.

146 	Met	inbegrip	van	de	militairen	die	de	vrijwillige	opschorting	van	de	prestaties	(VOP)	genieten.	De	militairen	in	VOP	
zijn niet opgenomen in tabel 37.

147 De toename van het aantal militairen in 2013 is toe te schrijven aan het feit dat er dat jaar meer kandidaat-militairen 
werden geworven dan er militairen waren die hun statuut verloren.
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Hoewel de vorige regering de doelstelling vastlegde op 2.000 burgers, waren er begin 
2015 1.830 burgers (1.673 voltijds equivalenten) tewerkgesteld bij Defensie. Bij het burger-
personeel was het bovendien de bedoeling het aantal vertrekkers in 2014 te compenseren. 
De aanwervingen (28) lagen echter veel lager dan de uitstroom (116).

Ook in 2014 bleek het streven naar een verjonging van het leger een moeilijk te halen doel-
stelling. Zoals in de periode 2010-2013 bleef in 2014 de gemiddelde leeftijd van het militair 
personeel stabiel op bijna 41 jaar. Wel werd in de loop van het jaar het vernieuwde militaire 
statuut zoals goedgekeurd door de wet van 31 juli 2013 verder uitgewerkt in diverse wettek-
sten en koninklijke besluiten148.

Hoewel de vereffende personeelsuitgaven ook in 2014 verder afnamen, bedraagt het aan-
deel van de personeelsuitgaven nog steeds 68,3 % van de totale uitgavenstructuur. Defensie 
blijft hiermee ver verwijderd van doelstelling in het sturingsplan 2003 (50 % personeelsuit-
gaven, 25 % werkingsuitgaven en 25 % investeringsuitgaven).

Werkings- en investeringsuitgaven
Hoewel in absolute cijfers de vereffende werkings- en investeringsuitgaven met 18,1 miljoen 
euro dalen ten opzichte van 2013, blijft de verhouding ten opzichte van het totaal bedrag 
aan vereffende uitgaven stabiel (28 %).

De benuttingsgraad van de vereffeningskredieten voor de werking bedraagt 99,1 % 
(513,9 miljoen euro) en ligt opmerkelijk hoger dan de benuttingsgraad (93,9 %) van de ver-
effeningskredieten voor de investeringen (211,1 miljoen euro).

De investeringsuitgaven van Defensie kunnen opgesplitst worden in 4 rubrieken: courant 
materieel149, hoofdmaterieel150, infrastructuur151 en andere152. Zoals onderstaande tabel aan-
toont, ligt de totale aanwendingsgraad van de investeringskredieten aan vastleggingszijde 
onder de 80 %. Deze lage investeringsgraad – in het bijzonder voor de investeringen in 
infrastructuur - is vooral te wijten aan de administratieve blokkeringen. De investeringen 
in infrastructuur, zoals aangekondigd in de beleidsnota 2014 van de minister, konden bijge-
volg niet worden uitgevoerd.

Ook de relatief lagere aanwendingsgraad van de vereffeningskredieten (met uitzondering 
van de rubriek “Hoofdmaterieel”) is toe te schrijven aan de administratieve blokkeringen.

148 Zoals	de	wet	van	15	mei	2014	tot	wijziging	van	diverse	bepalingen	betreffende	het	statuut	van	de	militairen	in	het	
kader van de invoering van de deelstand “in militaire bijstand” en het koninklijk besluit van 10 april 2014 houdende 
uitvoering van artikel 271/5 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en 
kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht.

149 Programma	16.50.21	(investeringen	in	klein	materieel	voor	dagelijks	gebruik	zoals	meubilair,	voertuigen	van	het	
commerciële	type,	informaticamaterieel).

150 Programma	16.50.22	(investeringen	in	wapensystemen	of	groot	defensiematerieel).
151 Programma	16.50.3	(investeringen	voor	de	aankoop	van	gronden	en	gebouwen,	het	onderhoud	en	de	renovatie	

ervan).
152 Het	betreft	de	programma’s	16.10.0	en	16.20.0	(Beleidscellen),	16.50.5	(Inzet),	16.50.6	(Bijzondere	enveloppes),	

16.50.7 (Wetenschappelijk onderzoek) en 16.50.8 (Hulp aan de natie).
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Tabel 38 –  Benuttingsgraad van de toegekende investeringskredieten (in miljoen euro en in percen-
tages)

Omschrijving
Vastleggingskrediet Vereffeningskrediet

Toegekend Aangewend Toegekend Aangewend

Courant materieel 21,9 18,3 83,4	% 29,3 25,6 87,1	%

Hoofdmaterieel 25,6 21,5 83,8	% 135,2 135,2 100,0	%

Infrastructuur 49,0 20,9 42,7	% 58,1 48,6 83,6	%

Andere 18,7 18,1 97,1	% 2,2 1,8 80,0	%

Totaal 115,3 78,4 68,4 % 224,8 211,1 93,9 %

Bron: Rekenhof

Wat betreft de rubriek “Hoofdmaterieel” werd in 2014 135,2 miljoen euro van het encours 
afbetaald, wat iets lager is dan het bedrag van 144,2 miljoen euro zoals vooropgesteld in de 
beleidsnota van de minister.

Bij de opmaak van de initiële begroting 2014 voorzag de regering voor de levering van 
groot defensiematerieel (zie rubriek “Hoofdmaterieel”) een negatieve ESR-correctie153 van 
76,1 miljoen euro. Als gevolg van de opgelegde besparingen bij de opmaak van de initiële be-
groting en de administratieve blokkeringen in de loop van het jaar beliep bij de begrotings-
controle van april 2014 deze negatieve correctie al 113,2 miljoen euro. Door een gedeelte 
van de administratieve blokkeringen op de vereffeningskredieten te annuleren (voor een 
bedrag van 25,6 miljoen euro) maar ook door de levering van besteld defensiematerieel154 
uit te stellen (voor een bedrag van 35,1 miljoen euro), heeft Defensie deze negatieve ESR-
correctie van de aankopen kunnen beperken tot 52,5 miljoen euro. Het Rekenhof merkt 
echter op dat het uitstellen van deze leveringen het vorderingensald0 van 2015 zal belasten.

Inkomens- en kapitaaloverdrachten
De vereffende uitgaven inzake inkomens- en kapitaaloverdrachten bedragen 93,1 miljoen 
euro. De benuttingsgraad van de toegekende kredieten bedraagt zowel aan vastleggings-
zijde als aan vereffeningszijde bijna 99 %. Deze uitgaven hebben vooral betrekking op bij-
dragen aan de werkings- en investeringsuitgaven van bepaalde organismen verbonden aan 
de defensiepolitiek van de Europese Unie (6,4 miljoen euro) en de Navo (54,5 miljoen euro) 
en op de subsidie aan het Nationaal Geografisch Instituut (15,5 miljoen euro).

Plan Investeringen voor Defensie en Veiligheid 2012-2014 (PIDV)
Het regeerakkoord van december 2011 (p.171) voorzag in de uitbouw van een investerings-
plan voor Defensie voor de periode 2011-2014. De regering keurde in de ministerraden van 

153 Bij	de	berekening	van	het	vorderingensaldo	worden	in	principe	de	aangewende	vereffeningskredieten	als	vertrek-
basis genomen. Bij militaire levering wordt overeenkomstig de richtlijnen van het Europees rekeningenstelsel ESR 
het moment van levering (moment waarop de economische eigendom overgaat) in aanmerking genomen en dus 
niet	het	moment	van	vereffening	(vereffeningskredieten).	Defensie	berekent	jaarlijks	een	ESR-correctie. Deze cor-
rectie	geeft	het	verschil	tussen	het	bedrag	van	de	vereffening	en	het	bedrag	van	levering.	Indien	het	bedrag	van	
levering	groter	is	dan	het	vereffende	bedrag,	dan	geeft	dit	een	negatieve	impact	(negatieve	ESR-correctie)	op	het	
vorderingensaldo.

154 Zoals	de	aanpassingen	aan	de	NH90-helikopters,	de	beschermingsmodules	van	Light Multirole Vehicles en de kust-
patrouilleschepen (Ready Duty Ships).



84

5 mei 2012 en 4 juli 2013 de meer gedetailleerde investeringsplannen (Plan Investeringen 
voor Defensie en Veiligheid – PIDV) goed.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de door de regering goedgekeurde investerin-
gen, in welke mate ze werden gerealiseerd (besteld) en in welke mate de hieraan verbonden 
schulden werden vereffend.

Iets meer dan 66 % (327,6 miljoen euro) van de in het PIDV goedgekeurde investeringen 
(493,9 miljoen euro) werd effectief besteld. De belangrijkste niet-gerealiseerde investeringen 
zijn de aanvulling van de AIV-voertuigen en de aankoop van RRV-voertuigen. Wat betreft 
de AIV-voertuigen ontbrak een politiek akkoord. De ministerraad van 10 juli 2015 keurde 
de uitschrijving van een overheidsopdracht tot aankoop van RRV-voertuigen goed voor een 
bedrag van 28 miljoen euro.

Het encours m.b.t. het aangekochte materieel bedroeg eind 2014 nog 142,3 miljoen euro, d.i. 
43,4 % van de totale aankoopwaarde.

Tabel 39 –  Overzicht van de gerealiseerde investeringen uit het PIDV 2012-2014 (in miljoen euro)

Omschrijving
Vastleggingen Vereffeningen

Gepland Effectief 2012 2013 2014 Totaal Encours 
eind 2014

Jaar van vastlegging: 2012

Anti Fortifications – anti Blin-
dés Short Range (AFAB SR)

3,1 2,2 2,1 0,1 2,2 0,0

Personal Defense Weapons 
(PDW)

12,5 12,2 5,5 6,6 12,1 0,1

Selfprotection Light Multirole 
Vehicles	(LMV)

12,6 11,0 0,1 0,1 10,9

Sniper pods 11,3 11,3 4,5 6,8 11,3 0,0

NH90-	Deelname	 
Internationale steun

78,5 78,5 16,5 39,2 13,3 69,0 9,5

Munitie	AIV	90mm 2,8 3,7 0,0 3,7

Brandweervoertuigen voor 
vliegvelden

12,0 9,8 3,1 3,1 6,7

Terminals voor  
satellietcommunicaties

4,2 4,2 4,0 0,1 4,1 0,1

Forward Air Control (FAC) 12,5 12,5 9,8 0,4 10,2 2,3

Anti Fortification Anti Blindes 
Medium Range (AFAB mR)

56,5 40,7 22,1 22,1 18,6

Ready Duty Ships (RDS) 34,0 26,7 7,7 13,1 20,8 5,9

Ontplooibaar Sigint  
capaciteit

2,0 1,8 0,0 1,8

Totaal per jaar 242,0 214,6 25,1 71,1 58,9 155,0 59,5

Jaar van vastlegging: 2013

Rapid Reaction Vehicles 
(RRV)

31,0 0,0 0,0

Aanvulling Armoured  
Infantry Vehicles (AIV)

85,2 0,0 0,0



REkENING	VAN	UITVOERING	VAN	DE	BEGROTING	/ 85

Omschrijving
Vastleggingen Vereffeningen

Gepland Effectief 2012 2013 2014 Totaal Encours 
eind 2014

Precisie 4,1 4,1 0,9 2,1 2,9 1,1

multifunctionele karabijnen 
(+ optiek)

21,1 21,1 2,2 5,8 8,0 13,1

Passieve	Bescherming	
Pandur

0,8 8,0 0,0 8,0

Advanced Short Range Air to 
Air Missiles (ASRAAm)

32,4 28,3 8,0 8,0 20,3

F16	Commonality & Inter-
operability Consolidation 
Program	(CICP)

25,0 25,0 10,3 10,3 14,7

Radio Ground Air (Air De-
fense)

4,5 0,0 0,0

Radio Ground Air (Local Air) 3,6 3,6 0,0 3,6

Verhuis CRC (Deel Cis) 9,5 0,0 0,0

moderne informatie-  
infrastructuur ACOS IS

2,0 0,0 0,0

Totaal per jaar 219,2 90,1 0,0 11,1 18,2 29,2 60,9

Jaar van vastlegging 2014

Gn mat AIV 1,9 0,0 1,9

Passieve	Bescherming	
Pandur

7,2 0,0 0,0

Munitie	AIV	90mm 4,3 4,3 0,0 4,3

Radio Ground Air  
(Air defense)

4,3 0,0 4,3

Brandstofbevoorradings-
voertuigen

10,0 6,0 0,0 6,0

Verhuis CRC (Deel Cis) 7,2 1,5 0,9 0,9 0,6

moderne informatie-  
infrastructuur ACOS IS

1,6 0,2 0,2 1,4

Strategisch Sigint 4,0 3,4 0,0 3,4

Totaal per jaar 32,7 22,9 0,0 0,0 1,1 1,1 21,9

Algemeen totaal 493,90 327,6 25,1 82,2 78,1 185,3 142,3

Bron: Defensie en Rekenhof

Sectie 18 – FOD Financiën

Tabel 40 –  Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten voor 2014 (in miljoen euro)

Vastleggingen Vereffeningen

Initiële begroting 2.611,0 4.443,0

Aangepaste begroting 6,0 6,0

Verdeelde provisionele kredieten 13,5 13,2

Totale begroting 2.630,5 4.462,2

Benutte kredieten 2.503,7 2.474,8

Bron: Rekenhof



86

De FOD Financiën heeft in 2014 95,2 % van zijn vastleggingskredieten aangewend ten op-
zichte van slechts 55,5 % van zijn vereffeningskredieten. Dat relatief lage realisatiepercen-
tage van de vereffeningskredieten kan vooral worden verklaard door het feit dat de reso-
lutie van het Internationaal Monetair Fonds over de quotahervorming155 van de bijdragen 
in 2013 nog niet door het vereiste aantal lidstaten156 was geratificeerd en dat België zijn 
bijdrage aan het IMF dus niet heeft moeten betalen157. Deze situatie is vergelijkbaar met die 
in 2013 en de betaling van die bijdrage wordt waarschijnlijk uitgesteld tot 2016.

De Belgische bijdrage aan het IMF buiten beschouwing gelaten stijgt het benuttingspercen-
tage van de vereffeningskredieten naar 94,7 %, een percentage dat meer in de buurt komt 
van dat van de vastleggingskredieten en eveneens van de percentages van de voorgaande 
jaren.

Tabel 41 –  Uitgaven 2012-2014 per uitgavencategorie op basis van de ESR-codes en na eliminatie van 
de uitzonderlijke uitgaven (in miljoen euro en in percentages)

Uitgaven categorieën
2012 2013 2014

Bedrag  % Bedrag  % Bedrag  %

Personeel 1.353,5 45,4	% 1.323,0 42,4	% 1.302,0 52,6	%

Werking en investerin-
gen

343,9 11,5	% 344,4 11,0	% 329,3 13,3	%

Inkomens- en  
kapitaaloverdrachten

105,5 3,7	% 278,3 8,9	% 230,8 9,3	%

kredietverlening 1.119,3 37,6	% 1.117,9 35,9	% 560,2 22,6	%

Anderen 57,8 1,9	% 53,5 1,7	% 52,5 2,2	%

Totaal 2.980,0 100,0 % 3.117,1 100,0 % 2.474,8 100,0 %

Bron: Rekenhof

De daling met nagenoeg 50 % van de uitgaven van de categorie “kredietverlening” heeft een 
weerslag op de relatieve verdeling van de uitgaven ten opzichte van de voorgaande jaren.

Personeelsuitgaven
De personeelsuitgaven vormen de belangrijkste uitgavenpost van de FOD Financiën. Ze ver-
tegenwoordigen meer dan de helft van de uitgaven in 2014, maar dalen constant (-6,4 mil-
joen euro in 2012, -30,5 miljoen euro in 2013 en -21 miljoen euro in 2014).

Die daling is vooral toe te schrijven aan de selectieve vervanging van personeelsleden die 
met pensioen zijn gegaan of de FOD hebben verlaten158. Zo heeft de FOD Financiën in vier 
jaar tijd meer dan 10 % van zijn personeel verloren.

155 Het	quotum	van	een	 lidstaat	bepaalt	het	maximumbedrag	van	de	financiële	middelen	dat	het	 land	aan	het	 IMF	
moet	storten,	het	aantal	stemmen	die	het	land	krijgt,	maar	eveneens	het	bedrag	van	de	financiële	hulp	dat	het	van	
het ImF kan krijgen. 

156 Op 15 december 2010 heeft de raad van gouverneurs de veertiende algemene herziening van de quota afgerond. 
Die hervormingen omvatten nochtans een aanpassing van het statuut van het ImF waarvoor de instemming van 
drie	vijfde	van	de	lidstaten	die	85	%	van	de	totale	toegekende	stemmen	vertegenwoordigt.	

157 BA	18.61	17.84.23.01	–	Inschrijving	van	België	bij	het	Internationaal	Monetair	Fronds	voor	1.847,7	miljoen	euro.
158 Het aantal personeelsleden (exclusief keuken- en schoonmaakpersoneel) in dienst bij de FOD Financiën daalde van 

26.079 in 2011 tot 23.370 in 2014 volgens de jaarverslagen van de FOD Financiën voor die jaren.
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Bij de beoordeling van de vermindering moeten de volgende elementen in beschouwing 
worden genomen:

• In het kader van de overheveling van de gewestbelastingen wordt geregeld personeel 
gereaffecteerd naar de gewesten. De uitgaven van de FOD dalen echter niet, omdat de 
FOD een dotatie stort aan de gewesten ter financiering van het personeel van de federale 
belastingadministratie dat wordt overgedragen in het kader van de belastingen die ze 
overnemen159.

• De reorganisatie van het beheer van de restaurants van de FOD Financiën heeft even-
eens geleid tot de schrapping van de personeelskosten die rechtstreeks ten laste van de 
begroting van de FOD zijn, maar die kosten worden voortaan opgenomen in de dotatie 
aan Fedorest160.

• De overdracht van bevoegdheden naar andere overheidsadministraties is gebeurd (bij-
voorbeeld de overdracht op 1 juli naar Famifed van de bevoegdheden en het personeel in 
verband met de betaling van de kinderbijslag).

• De beslissing van de regering om de bedienden van de hypotheekbewaarders (ongeveer 
940 personen) op te nemen in de formatie van de statutaire ambtenaren doet de perso-
neelsuitgaven 2014 daarentegen stijgen161. Deze beslissing is in 2014 effectief geworden 
door de publicatie van de koninklijke besluiten162 en de betalingen werden vanaf mei 
2014163 uitgevoerd.

De ingeschreven vereffeningskredieten voor de personeelsuitgaven werden in 2014 voor 
94,6 % benut (75 miljoen euro werd niet benut). Wat de vastleggingen betreft, werd na-
genoeg 93,3 % van de kredieten vastgelegd (93,6 miljoen euro werd niet aangewend). Dat 
percentage ligt lager dan de gemiddelde benuttingsgraad van de personeelskredieten van 
alle secties van de begroting (96,6 %).

159 Artikel	68ter	van	de	de	bijzondere	wet	van	16	januari	1989	betreffende	de	financiering	van	de	gemeenschappen	en	
de gewesten. Het Waals Gewest heeft in 2014 eveneens de invordering van de verkeersbelasting overgenomen. 
Die	overheveling	heeft	een	impact	van	naar	schatting	4,3	miljoen	euro	gehad	en	heeft	geleid	tot	een	daling	van	de	
personeelskosten. 

160 De	dotatie	aan	Fedorest	(basisallocatie	18.40.04.41.30.30)	is	van	20,3	miljoen	euro	in	2012	gestegen	naar	30,8	mil-
joen	euro	in	2014.	Het	grootste	deel	van	die	dotatie	wordt	gebruikt	om	de	personeelskosten	te	financieren.	

161 De bedienden van de hypotheekbewaarders hadden een bijzonder rechtsstatuut. Omdat de hypotheekbewaarder 
uitsluitend persoonlijk aansprakelijk is voor de uitvoering van de civielrechtelijke formaliteiten die door de hypo-
theekwet	voorgeschreven	zijn,	werden	zijn	personeelsleden	als	zijn	particuliere	bedienden	beschouwd.	Ze	werden	
aangeworven volgens het gemeenrecht met arbeidsovereenkomsten voor bedienden. Verschillende koninklijke 
besluiten zorgden er echter voor dat de regels voor dat personeel steeds meer aansloten bij het statuut van rijks-
ambtenaar.	De	wet	van	11	december	2006	betreffende	het	statuut	van	de	bedienden	der	hypotheekbewaarders,	
die	op	1	mei	2014	in	werking	trad,	liet	toe	dat	de	bedienden	die	aan	de	voorwaarden	voldoen	en	geslaagd	zijn	voor	
een	selectieproef,	in	de	FOD	Financiën	worden	geïntegreerd	als	rijksambtenaar.

162 koninklijk	besluit	van	12	september	2013	houdende	wijziging	van	verscheidene	reglementaire	bepalingen	betref-
fende de loopbaan van de bedienden der hypotheekbewaarders en koninklijk besluit van 20 januari 2014 tot vast-
stelling	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.

163 Er	werd	enkel	een	deel	van	de	specifiek	daarvoor	uitgetrokken	kredieten	(42,1	miljoen	euro)	werkelijk	vastgelegd	
en	vereffend	(23,7	miljoen	euro).	
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Werkings- en investeringsuitgaven

Tabel 42 –  In 2014 toegekende en aangewende vastleggings- en vereffeningskredieten (in miljoen 
euro en in percentages)

Uitgaven- 
categorieën

Vastleggingen Vereffeningen

Kredieten Vastgelegde 
bedragen

Benut-
tingsgraad Kredieten Vereffende 

bedragen
Benut-

tingsgraad

Werking 330,3 312,2 94,5	% 352,4 313,8 89,0	%

Investeringen 28,9 17,1 58,9	% 35,7 14,5 40,6	%

Bron: Rekenhof

In 2014 werd, net zoals bij de andere departementen, een aanzienlijk deel van de investe-
ringskredieten niet aangewend. Bij de FOD Financiën werden voor 11,8 miljoen euro ad-
ministratieve blokkeringen uitgevoerd op de verschillende basisallocaties voor investerin-
gen. De FOD heeft dus nagenoeg alle kredieten vastgelegd die beschikbaar waren voor de 
investeringen.

Het benuttingspercentage van de kredieten voor de werkingskosten van de FOD Financiën 
ligt op het gemiddelde van de andere departementen. De niet-vastlegging van een deel van 
die kredieten is eveneens veroorzaakt door de verschillende administratieve blokkeringen.

Wat de verschillende begrotingsposten voor de werkingskosten betreft, formuleert het Re-
kenhof de volgende opmerkingen:

• Op 27 april 2012 besliste de ministerraad het effectiseringsfonds voor de modernisering 
van de informatica van de FOD Financiën164 te ontbinden en het eindsaldo ervan te 
storten in de middelenbegroting. Tot nu werd nog geen wetgevend initiatief genomen 
om het fonds te ontbinden en het eindsaldo werd ook niet aan de middelenbegroting 
gestort. In 2014 werd geen enkele uitgave ten laste van het fonds gedaan. Het saldo be-
droeg 12,4 miljoen euro eind 2014.

• De FOD Financiën stelt zijn IT-infrastructuur en zijn drukkerij ook ter beschikking van 
andere federale overheidsdiensten. De ontvangsten en uitgaven van die dienstpresta-
tie worden geboekt op een orderekening van de thesaurie die speciaal hiervoor werd 
gecreëerd. Eind 2014 stond er een saldo van 3,7 miljoen euro op die rekening. Er is in 
2014 geen enkele uitgave gebeurd terwijl er 0,6 miljoen euro ontvangsten werden geïnd. 
Bij de opmaak van de initiële begroting 2013 werd beslist die orderekening te schrappen 
en het saldo aan de middelenbegroting te storten. Het Rekenhof stelt vast dat er nog 
geen gevolg werd gegeven aan die beslissing ondanks een eerste opmerking in zijn 171e 
Boek165. Het herinnert eraan dat in de wet van 22 mei 2003 betreffende de comptabili-
teit geen sprake meer is van het gebruiken van orderekeningen. Het gebruiken van die 
rekeningen druist bovendien in tegen het principe van de budgettaire transparantie. Ze 

164 Programma	18.40.4.	Fonds	18-3	–	Het	fonds	voor	de	effectisering	van	de	schulden	inzake	 indirecte	belastingen	
werd	opgericht	door	de	programmawet	van	27	december	2006.	Een	deel	van	de	ontvangsten	van	de	effectiserings-
operatie in verband met de schulden inzake indirecte belatingen moest de modernisering van de informatica van 
de	FOD	Financiën	financieren.	

165 Rekenhof,	171e	Boek,	Volume	I,	p.	94.	Ter	beschikking	op	www.rekenhof.be.

http://www.rekenhof.be
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kunnen immers aanleiding geven tot het ongerechtvaardigd gebruik van kredieten en 
tot het aanleggen van reserves die aan de normale budgettaire controle ontsnappen166.

• In 2014 werd geen enkel krediet uitgetrokken voor de werkingskosten van de Federale 
Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). De Staat moet die kosten nochtans 
terugbetalen167. De kredieten die in de vorige jaren werden toegekend (ongeveer één 
miljoen euro168) werden niet aangewend, omdat ze ontoereikend werden geacht om aan 
de behoeften van de FPIM tegemoet te komen. De laatste jaren heeft de FPIM bijge-
volg haar kosten rechtstreeks betaald via de lopende rekening van de Belgische Staat en 
heeft ze deze afgetrokken van de intresten die volgens een compensatiesysteem aan de 
Staat moeten worden betaald. De kosten 2014 van de FPIM die hadden moeten worden 
doorgefactureerd, belopen 8 ,3 miljoen euro169. Het Rekenhof merkt op dat die werkwijze 
indruist tegen het universaliteitsbeginsel van de begroting dat bepaalt dat de gezamen-
lijke ontvangsten zijn bestemd voor de gezamenlijke uitgaven170.

Inkomens- en kapitaaloverdrachten
Het totaalbedrag van die uitgavencategorie vermindert met -47,5 miljoen euro ten opzichte 
van 2013 en bedraagt 230,8 miljoen euro in 2014. De voornaamste uitgaven in verband met 
de overdrachten werden gedaan in de volgende posten:

• de Belgische bijdrage aan de bonificatierekening (subsidy account) van de Poverty Re-
duction and Growth Trust van het IMF171. Die bijdrage moest in principe betaald worden 
over twee jaren: de eerste schijf van 11,8 miljoen euro in 2013 en de tweede schijf van 
29,5 miljoen euro in 2014. Bij het begrotingsconclaaf van juli 2013 werd beslist de beta-
ling 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 2014172. Dat 
verklaart waarom de bijdrage van 2013 (11,8 miljoen euro) werd vereffend in 2014.

• de dotatie aan Fedorest173 voor het beheer van de restaurants van de FOD Financiën 
(30,8 miljoen euro);

• de intrestbonificaties voor groene leningen174 (38,6 miljoen euro in 2014 tegenover 
70,2 miljoen euro in 2013);

166 Cf.	eveneens	Rekenhof,	“Commentaar	en	opmerkingen	bij	de	ontwerpen	van	aanpassing	van	staatsbegroting	voor	
het	begrotingsjaar	2012”,	Parl. St. kamer,	11	mei	2012,	DOC	53	2112/005,	p.	60.

167 Artikel	2,	§	3,	van	de	wet	van	2	april	1962	betreffende	de	FPIM.
168 Basisallocatie 18.61.02.12.11.05.
169 Waarvan	vijf	miljoen	in	verband	met	een	ereloonstaat	in	het	kader	van	de	cessie	aan	BNP	Paribas	van	het	minder-

heidsaandeel	in	BNP	Paribas	Fortis.	
170 Artikel 60 van de wet van 22 mei 2003.
171 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 akkoord op 5 oktober 2012.

172 Parl. St.	kamer,	DOC	53	3251,	wetsontwerp	betreffende	de	aanwending	van	de	door	het	Internationaal	Monetair	
Fonds uitgekeerde buitengewone winsten van de goudverkoop. Het wetsontwerp werd ingediend op 16 janua-
ri 2014 en goedgekeurd in plenaire vergadering op 18 februari 2014.

173 Basisallocatie 18.40.04.41.30.30.
174 Basisallocatie	18.61.03.34.41.02.	Interestbonificatie	toegekend	voor	leningen	die	een	natuurlijke	persoon	tussen	

1 januari en 31 december 2011 bij een kredietinstelling heeft afgesloten om energiebesparende uitgaven te doen. 
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• de betaling van de bijdragen in het kader van de steunmaatregelen aan Griekenland175 
(88,9 miljoen euro in 2014 tegenover 129 miljoen in 2013).

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)176 betaalt voorschotten op onderhoudsgel-
den en vordert deze terug bij de in gebreke blijvende wettelijke debiteuren. De DAVO heeft 
in 2014 3.692 dossiers geopend voor niet-betaling van onderhoudsgeld. Dat is een stijging 
met 3,8 % ten opzichte van 2013, die volgt op verschillende jaren waarin dat aantal daalde177.

De voorschotten die de DAVO in het kader van zijn eerste opdracht betaalt aan gezinnen 
die de wettelijke onderhoudsgelden niet ontvangen hebben (en die voldoen aan de toeken-
ningsvoorwaarden), stijgen tot 23,5 miljoen euro in 2014 (+0,9 miljoen euro).

Bij het uitoefenen van zijn tweede opdracht vordert de DAVO eveneens het geld terug bij de 
onderhoudsplichtigen die in gebreke blijven. Hij heeft 18,3 miljoen euro teruggevorderd in 
2014, wat een aanzienlijke stijging is (+5,2 miljoen euro) in vergelijking met 2013. De FOD 
Financiën gebruikt sinds enkele jaren immers de fiscale compensatie naast de inhouding op 
het loon om de verschuldigde sommen te recupereren. Hij houdt zo rechtstreeks de eventu-
ele fiscale teruggaven af van belastingplichtigen die niet betalen.

De DAVO werkte vroeger als een begrotingsfonds, maar dat is nu niet meer zo. Er is bijge-
volg geen organieke band meer tussen het globaal bedrag van de ontvangsten (invorderin-
gen) en de uitgaven (voorschotten).

Wat de kapitaaloverdrachten betreft, had de ministerraad van 13 december 2013 beslist dat 
België voor een bedrag van 100 miljoen euro178 zou deelnemen aan de dertiende wedersa-
menstelling van de werkingsmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds179. Die bijdra-
gen moeten in de loop van de periode 2014-2016 worden vereffend.

De bijdrage van de FOD Financiën bedroeg 2,8 miljoen euro voor 2014 en 3,5 miljoen euro 
voor het begrotingsjaar 2015180. De FOD Financiën heeft de tien miljoen euro (periode 2014-
2016) vastgelegd zoals bepaald in het koninklijk besluit. Hij heeft beslist op het einde van 
het jaar niet enkel het bedrag 2014 te vereffenen maar eveneens het voor 2015 bepaalde 
bedrag (met valutadatum op de vervaldag van de betaling, namelijk 28 februari 2015). Er zal 

175 Deze	steunmaatregelen	omvatten	enerzijds	de	betaling	van	20,9	miljoen	euro	in	het	kader	van	het	tweede	steun-
pakket aan Griekenland (basisallocatie 18.61.18.35.20.01) en anderzijds de terugbetaling aan Griekenland van de 
inkomsten	(68	miljoen	euro)	die	de	Nationale	Bank	ontvangt	uit	haar	Griekse	SMP-portofolio	(Grieks	overheids-
papier verworven in het kader van het securities markets program van het Europees systeem van centrale banken 
(ESCB) – basisallocatie 18.61.18.35.20.02).

176 Basisallocatie 18.70.03.53.20.02.
177 De DAVO heeft sinds zijn oprichting op 1 juni 2004 50.706 dossiers behandeld.
178 Er werd een bedrag van negentig miljoen euro ingeschreven ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de 

FOD Buitenlandse Zaken en tien miljoen euro ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de FOD Financiën 
op basisallocatie 18.61.54.42.03.

179 Het Afrikaans Ontwikkelingsfonds werd in 1972 opgericht door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en vijftien niet-
Afrikaanse landen om de Afrikaanse Ontwikkelingsbank te helpen haar strategie inzake armoedebestrijding door 
te voeren. Die strategie moet de economische groei en de sociale ontwikkeling van de lidstaten versnellen. 

180 Artikel	4	van	het	koninklijk	besluit	van	18	juni	2014	betreffende	de	deelname	van	België	aan	de	dertiende	wedersa-
menstelling van de werkingsmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds.
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dus in 2015 geen vereffening meer moeten worden uitgevoerd. Ingevolge de schommeling 
van de wisselkoers (de deelname van België wordt gestort in Amerikaanse dollar) werd het 
totaalbedrag van de vereffening verminderd en vastgesteld op 6,1 miljoen euro.

Kredietverlening
De aanzienlijke daling van de uitgaven die samenhangen met de kredietverlening wordt 
veroorzaakt doordat de uitgaven in verband met de deelname van de Belgische Staat in het 
kapitaal van de nv Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) 181 met de helft182 zijn vermin-
derd (van 1.112,7 naar 556,3 miljoen euro). België heeft de vijfde en laatste schijf van zijn 
deelname in het volgestorte kapitaal van het ESM immers in april 2014 betaald. De vorige 
twee schijven werden gestort in 2013 en de eerste twee in 2012. Elke schijf kwam overeen 
met 20 % van het totale bedrag.

Sectie 19 - Regie der Gebouwen

Tabel 43 –  Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten in 2014 (in miljoen euro)

 Vastleggingen Vereffeningen

Initiële begroting 796,1 796,1

Aangepaste begrotingen 0 0

Transfers	kB +3,6 +3,6

Plafondverhoging 0 0

Totaal begroting 799,7 799,7

Benutte kredieten 771,0 770,9

Bron: Rekenhof

De Regie der Gebouwen benut in 2014 de kredieten van sectie 19 voor 96,4 %, tegenover 
93,9 % in 2013. De onderbenutting van 28,8 miljoen euro in 2014 is vooral het gevolg van 
het niet volledig uitbetalen van de dotatie voor investeringen en buitengewoon onderhoud. 
Daarnaast ontvangt de Regie der Gebouwen een dotatie van 4,7 miljoen euro, ingeschre-
ven in de sectie 01 “Dotaties183” voor het onderhoud en de investeringen aan de koninklijke 
paleizen.

In de begroting 2014 van de Regie der Gebouwen, een openbare instelling met rechtsper-
soonlijkheid, zijn voor 1.086,7 miljoen euro ontvangsten ingeschreven en voor 1.045,7 mil-
joen euro uitgaven. Dit zou resulteren in een positief saldo van 41,0 miljoen euro. Dit saldo 
moet overeenkomstig de wetsbepaling 2.19.1. van de algemene uitgavenbegroting 2014 wor-
den gerealiseerd door de bijkomende verkoop van onroerende goederen (+20 miljoen euro) 
en door de inning van achterstallige subsidies van de Nationale Loterij (+21 miljoen euro). 
De achterstallige subsidies van de Nationale Loterij over de jaren 2010-2014 zijn nog steeds 

181 Het	Europees	Stabiliteitsmechanisme	is	een	internationale	financiële	instelling	die	opgericht	werd	om	zijn	leden	
(landen	van	de	eurozone)	die	ernstige	financieringsproblemen	hebben,	te	ondersteunen.	De	deelname	van	België	
in	het	totale	kapitaal	van	het	EMS	bedraagt	3,4675	%,wat	neerkomt	op	een	maximumbijdrage	van	24,3	miljard	
euro. Enkel een deel van dat bedrag werd volgestort en aan het ESm gestort (2.782 miljoen euro). 

182 Basisallocatie 18.61.17.84.22.01.
183 Basisallocaties	30.65.41.40.02	–	Onderhoud	en	exploitatie	van	de	koninklijke	Paleizen	en	30.65.61.4.103	–	Inves-

teringen	in	de	koninklijke	Paleizen.
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niet ontvangen, maar door de opbrengsten uit bijkomende verkopen van onroerende goe-
deren kon een saldo van 31,9 miljoen euro worden bereikt.

De Nationale Loterij is voor de periode 2010-2014 nog een bedrag van 51,9 miljoen euro 
subsidies aan de Regie verschuldigd. Uit de koninklijke besluiten tot verdeling van de winst 
van de Nationale Loterij kan niet worden opgemaakt welk deel van de subsidie moet wor-
den beschouwd als bijzondere bijdrage en welk deel bedoeld is om specifieke projecten te 
financieren. Naar aanleiding van die juridische onduidelijkheden werd de uitbetaling van 
de subsidies vanaf 2010 stopgezet. Om zeker te zijn dat de Regie der Gebouwen de subsidies 
zou aanwenden voor de doelstelling opgenomen in het koninklijk besluit, wenste de Na-
tionale Loterij een overeenkomst te sluiten met de Regie. Daarin zou worden bepaald wat 
behoort tot de bescherming van het nationaal patrimonium, waarvoor de subsidies worden 
toegekend. Jaarlijks zou de Regie der Gebouwen aan de Nationale Loterij rapporteren over 
het gebruik van de haar toegekende subsidies. Ten slotte zou de overeenkomst ook de con-
trole regelen van de Nationale Loterij op het gebruik van de subsidies door de Regie. Mid-
den 2015 had de Regie der Gebouwen deze overeenkomst nog niet ondertekend, zodat de 
Nationale Loterij de achterstallige subsidies nog niet heeft uitbetaald.

De federale middelen die vanuit sectie 19 aan de Regie der Gebouwen worden toegekend 
zijn opgedeeld in dertien basisallocaties waarbij elke basisallocatie een bepaalde dotatie 
vertegenwoordigt.

Investeringen en groot onderhoud
In 2014 is een dotatie van 107,7 miljoen euro toegekend voor investeringen en buitengewoon 
onderhoud van gebouwen184 en 2,6 miljoen euro voor investeringsuitgaven in het kader van 
de Europese en internationale instellingen185.

Het goedgekeurde investeringsprogramma 2014 van de Regie bedraagt 112,2 miljoen euro. 
Dit programma wordt in schijven van 25 % vrijgegeven door de ministerraad. De derde schijf 
van 25 % van het investeringsprogramma is pas vrijgegeven op 11 december 2014, waardoor 
de Regie deze kredieten binnen twee weken moest vastleggen. Het Rekenhof wijst erop dat 
de late en slechts gedeeltelijke vrijgave van de vastleggingskredieten in de begroting van de 
Regie de planning en de uitvoering van de investeringsprogramma’s bemoeilijkt. De laatste 
schijf is niet vrijgegeven en 28,1 miljoen euro aan vastleggingskredieten op de begroting 
van de Regie werd geblokkeerd.

De investeringsdotatie die vanuit de algemene uitgavenbegroting wordt doorgestort aan de 
Regie voor de vereffening van de vastgelegde investeringsuitgaven van voorgaande jaren 
(encours) en voor de vereffening van de vastgelegde investeringsuitgaven van het lopende 
jaar, is met eenzelfde bedrag verminderd. Als gevolg hiervan moest de Regie haar finan-
cieringsfonds, dat wordt gespijsd met de opbrengsten van verkopen van vorige jaren, voor 
12,1 miljoen euro aanwenden om het tekort aan ontvangsten voor de uitgaven voor investe-
ringen en buitengewoon onderhoud op te vangen.

184 Basisallocaties 55.21.61.41.03 – Dotatie bestemd voor investeringen en voor buitengewoon onderhoud van ge-
bouwen onder beheer van de Regie der gebouwen.

185 Basisallocaties	55.24.61.41.04		–	krediet	ter	beschikking	te	stellen	van	de	regie	der	gebouwen	om	de	investerings-
uitgaven in het kader van de Europese en internationale instellingen te dekken.
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Bij de begrotingsopmaak benadrukte de Regie dat de kredieten die jaarlijks worden toege-
wezen voor het gewone onderhoud van de gebouwen, structureel onvoldoende zijn om een 
waardevermindering van het onroerend goed te voorkomen. Het vastleggingskrediet van 
25,1 miljoen euro186 werd echter slechts aangewend tot 13,1 miljoen euro. Voor de onder-
houdswerken aan de gebouwen bestaat er geen strategie en programma vergelijkbaar met 
het investeringsprogramma. De Regie is zich bewust van deze problematiek en neemt zich 
voor dit in de toekomst te verhelpen.

Huur en kosten voor inrichting van gebouwen
De huurdotatie bedraagt in 2014 460,0 miljoen euro187. De Regie voert al jaren een moni-
toring uit van haar huurcontracten, om te komen tot een besparing op de huurcontracten. 
Die monitoring richt zich ook op de herinrichtingswerken in enkele grote gehuurde com-
plexen, om de toekomstige kosten van de huurcontracten te verminderen, en op de verkoop 
van een aantal staatsgebouwen. Voor vijf projecten vroeg de Regie in 2014 17,7 miljoen euro 
aan vastleggingskredieten en 5,9 miljoen euro aan vereffeningskredieten. De ministerraad 
heeft deze bijkomende middelen niet toegekend, bij gebrek aan een budgettaire raming van 
de hiermee gepaard gaande besparing.

Het vereffeningskrediet op de begroting van de Regie voor standaardinrichtingswerken 
blijft voor meer dan 8 miljoen euro onderbenut door de laattijdige vastlegging van enkele 
projecten. Zo zijn de inrichtingswerken in de nieuwe Financietoren van Luik (4,1 miljoen 
euro) pas eind 2014 vastgelegd. Een encours van meer dan 7 miljoen euro voor de stan-
daardinrichtingswerken is overgedragen naar 2015.

Op grond van het koninklijk besluit van 23 maart 2014 moet de Regie kosteloos een gebouw 
ter beschikking stellen van de Koninklijke Muntschouwburg. Omdat dit besluit retroactief 
in werking is getreden vanaf 1 januari 2012, heeft de Regie haar vordering aan achterstallige 
huurgelden voor 0,85 miljoen euro in kosten genomen.

Justitie
Voor het Meerjarenprogramma Justitie en Veiligheid was voor de periode 2004 tot en met 
2013 361,6 miljoen euro beschikbaar. De vereffeningskredieten188 worden op dezelfde wijze 
berekend als deze voor de recurrente investeringsuitgaven189, nl. door rekening te hou-
den met een jaarlijkse onderbenutting van de vastleggingskredieten met 30 %. Omdat in 
2013 de volledige vastleggingskredieten voor dat programma waren vastgelegd, zonder re-
kening te houden met bovenstaande regel, zijn de vereffeningskredieten op de betrokken 
uitgavenartikelen van de Regie in 2014 onderraamd en met 13,2 miljoen euro overschreden. 
Die overschrijding wordt gedekt door een gedeelte van de ontvangen dotatie voor de ge-
wone investeringsuitgaven te gebruiken. Dit creëert op zijn beurt een overschrijding op die 
uitgaven, die wordt gedekt door 12,1 miljoen euro van het saldo van het financieringsfonds 

186 Basisallocaties	55.22.41.40.03	–	Dotatie	als	bezettingsvergoeding	voor	de	gebouwen	van	de	Staat,	beheerd	door	
de Regie der Gebouwen en bestemd tot dekking van haar onderhoudskosten.

187 Basisallocaties 55.22.41.40.01 – Dotatie tot dekking van de huurgelden en standaard inrichtingswerken van de 
door	de	Regie	der	Gebouwen	voor	rekening	van	de	Staat	in	huur	genomen	gebouwen,	in	uitvoering	van	haar	statu-
taire	opdracht,	en	betaald	door	haar	aan	de	verhuurders	van	onroerende	goederen.

188 Uitgavenartikelen	533.12,	533.13,	533.14	en	533.16.	van	de	begroting	van	de	Regie	der	Gebouwen.
189 Dit	zijn	de	uitgaven	die	worden	gerealiseerd	op	de	artikelen	533.01,	533.03,	533.11,	536.02	en	536.11	van	de	begro-

ting van de Regie der Gebouwen.
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van vorige jaren aan te wenden. Om dergelijke overschrijdingen, die een negatieve invloed 
kunnen hebben op het ESR-saldo, te vermijden, beveelt het Rekenhof aan een aangepaste 
berekeningsmethode uit te werken voor specifieke investeringsuitgaven.

Voor de restauratiewerken aan het justitiepaleis van Brussel is het vastleggingskrediet van 
5 miljoen euro slechts aangewend tot 1,4 miljoen euro. Zolang er geen definitieve beslissing 
is genomen over de transformatie van de sokkel van het gebouw, worden enkel de drin-
gende werken uitgevoerd.

Op 14 maart 2013 heeft de ministerraad beslist dat de huisvesting van de vredegerechten in-
tegraal wordt overgedragen aan de Regie der Gebouwen. Dit wordt geregeld in hoofdstuk 18, 
afdeling 5 (overgangsbepalingen) van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen 
betreffende Justitie. De operatie zal gespreid worden over tien jaar en zal de komende jaren 
aanleiding geven tot bijkomende investerings- en huuruitgaven.

De dotatie alternatieve financiering190 wordt deels aangewend voor de betaling van de be-
schikbaarheidsvergoeding van de DBFM-contracten (Design, Build, Finance and Mainte-
nance) in de nieuwe gevangenissen in Beveren, Marche-en-Famenne en Leuze-en-Hainaut. 
Hiervoor is in 2014 19,5 miljoen euro betaald (artikel 533.04). De nieuwe gevangenissen 
zijn gebouwd via een DBFM-contract, o.m. omdat deze investeringen op deze wijze geen 
invloed zouden mogen hebben op het vorderingensaldo van de Staat. Volgens Eurostat 
moeten de DBFM-contracten met de gevangenissen echter als begrotingsuitgave worden 
aangemerkt omdat ze een clausule “winstdeling” bij herfinanciering bevatten, waarbij de 
opdrachtnemer 55 % van zijn behaalde voordeel bij een herfinanciering moet afstaan aan 
de opdrachtgever. Op basis van het toenmalige financieringsklimaat werd de mogelijke 
herfinancieringswinst geraamd op 2 à 3 miljoen voor Beveren en 1 à 2 miljoen euro voor 
Marche-en-Famenne. Om te vermijden dat de schuldgraad van de Staat in 2015 zou worden 
verhoogd met 273 miljoen euro, besliste de ministerraad van 5 maart 2015 deze clausules uit 
de contracten te schrappen.

Leningen
In de begroting van de Regie zijn voor 35,9 miljoen euro kredieten ingeschreven voor de 
opname van leningen met het oog op de financiering van de renovatie van het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (21,8 miljoen euro) en het forensisch psychia-
trisch centrum in Gent (14 miljoen euro). De Regie heeft uiteindelijk geen leningen gesloten 
en die uitgaven gefinancierd met de andere middelen uit zijn begroting.

190 Basisallocaties 55.22.41.40.04 – Dotatie bestemd voor de Regie der Gebouwen tot dekking van de lasten van aan-
koop van gebouwen door middel van huurkoop en/of analoge verrichtingen en van het onderhoud van dergelijke 
gebouwen.
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Sectie 24 – FOD Sociale Zekerheid

Tabel 44 –  Overzicht van de in 2014 toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten  
(in miljoen euro)

 Vastleggingen Vereffeningen

Initiële begroting 16.907,8 16.903,6

Aangepaste begrotingen -15,3 -15,3

Transfers	kB +4,2 +4,2

Totaal begroting 16.896,7 16.892,5

Benutte kredieten 16.852,5 16.848,2

Bron: Rekenhof

De FOD Sociale Zekerheid heeft 99,7 % van zijn vereffeningskredieten voor 2014 benut, ten 
opzichte van 101,1 % in 2013.

De vermindering van de voor 2014 toegekende kredieten met 15,3 miljoen euro was voorna-
melijk het resultaat van de herraming van een aantal toelagen. Voorts werd een bedrag van 
4,2 miljoen euro overgedragen vanuit de interdepartementale provisie. Het ging voorname-
lijk om middelen voor de betalingen aan gehandicapten.

Tabel 45 –  Uitgaven in 2012-2014 per uitgavencategorie op basis van de ESR-codes (in miljoen euro 
en in percentage)

 Uitgavencategorieën
2012 2013 2014

Bedrag  % Bedrag  % Bedrag  %

Personeelsuitgaven 106,1 0,7	% 108,2 0,7	% 106,9 0,6	%

Werkings- en  
investeringsuitgaven

27,6 0,2	% 31,5 0,2	% 28,7 0,2	%

Inkomens- en  
kapitaaloverdrachten

14.319,1 99,1	% 15.783,8 99,1	% 16.712,4 99,2	%

Andere	(<	5	%) 0,2 0	% 0,2 0	% 0,2 0	%

Totaal 14.453,0 100,0 % 15.923,7 100,0 % 16.848,2 100,0 %

Bron: Rekenhof

Personeels-, werkings- en investeringsuitgaven
In vijf jaar tijd is het aantal personeelsleden van de FOD Sociale Zekerheid gedaald van 
1.208 tot 1.118 personen (-90 personen) door pensioneringen en besparingen. In 2014 ver-
minderde het personeelsbestand van de FOD Sociale Zekerheid met 40,6 voltijds equiva-
lenten. Ook de annulering van de indexering in 2014 zorgt voor een besparing op de perso-
neelsuitgaven (0,6 miljoen euro).

Van het vereffeningskrediet voor werking en investeringen ten belope van 34,91 miljoen 
euro werd 3,97 miljoen euro geblokkeerd.

Inkomens- en kapitaaloverdrachten
Het grootste deel van de overdrachten gaat naar de betaling van tegemoetkomingen aan 
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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 finan-
cieren die verband houden met de inkomensgarantie voor ouderen.

De toename van de inkomens- en kapitaaloverdrachten (van 15.783,8 miljoen euro in 
2013 naar 16.712,4 miljoen euro in 2014) moet vooral worden toegeschreven aan de toename 
van de dotaties aan het Globaal Beheer (stelsel zelfstandigen en stelsel werknemers) om het 
financiële evenwicht van de sociale zekerheid te verzekeren en de continuïteit van de beta-
lingen van de sociale prestaties te garanderen. De evenwichtsdotaties evolueerden immers 
van 533,9 miljoen euro (stelsel zelfstandigen) en 4.804,8 miljoen euro (stelsel werknemers) 
in 2013 naar respectievelijk 617,1 miljoen euro en 5.553,9 miljoen euro in 2014.

De bedragen van de toelagen en van de tegemoetkomingen aan gehandicapten zijn gekop-
peld aan de schommelingen van de gezondheidsindex of van de prijsindex. De betalingen 
voor tegemoetkomingen aan gehandicapten blijven in 2014 (1,9 miljard euro) vrijwel op het-
zelfde niveau als in 2013. In de voorgaande jaren was er echter een gestage groei van zowel 
het aantal uitkeringsgerechtigden191 als het toegekende bedrag192. In 2014 bleven de uitgaven 
voor tegemoetkomingen aan gehandicapten 27,3 miljoen onder de ramingen.

Project Handicare
Het project Handicare dat in 2014 werd gelanceerd, moet de DG Personen met een Handi-
cap een globaal informaticasysteem voor dossierbeheer bieden, ter vervanging van de oude 
informatica-infrastructuur. Voor de verwezenlijking van de tweede fase van het project 
werden in 2014 drie overheidsopdrachten toegewezen waarvan de voornaamste, de levering 
van de informaticaoplossing, 8,85 miljoen euro bedraagt.

In 2014 is een bedrag van 7 miljoen euro vastgelegd. Van het bedrag van 2 miljoen euro 
ingeschreven vereffeningen is 1,3 miljoen euro aangewend.

Sectie 25 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Tabel 46 –  Overzicht toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten in 2014 (in miljoen euro)

 Vastleggingen Vereffeningen

Initiële begroting 307,6 308,0

Aangepaste begrotingen 0,0 0,0

Transfers	kB +0,7 +0,7

Plafondverhoging 0,0 0,0

Totaal begroting 308,3 308,7

Benutte kredieten 287,1 288,7

Bron: Rekenhof

191 Eind 2014 waren er meer dan 325.000 uitkeringsgerechtigden (bron: FOD Sociale Zekerheid).
192 Dat	gemiddelde	bedrag	is	afhankelijk	van	het	percentage	van	de	handicap	en	van	het	inkomen,	en	is	geëvolueerd	

van 443 euro begin 2011 naar 469 euro eind 2014 (bron: FOD Sociale Zekerheid).
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De vereffeningskredieten van de FOD Volksgezondheid bedragen in 2014 308,7 miljoen 
euro. Ze zijn voor 288,7 miljoen euro (93,5 %) aangewend en geblokkeerd voor 8,5 miljoen 
euro. In 2013 waren ze voor 90,4 % benut.

De daling van de kredieten ten opzichte van 2013 (zie tabel hieronder) is hoofdzakelijk te 
wijten aan de overheveling van de kredieten van de POD Duurzame ontwikkeling193 naar de 
Kanselarij van de Eerste Minister (2 miljoen euro).

Tabel 47 –  Uitgaven 2012-2014 per categorie op basis van de ESR-codes (in miljoen euro en in per-
centages)

Uitgavencategorieën
2012 2013 2014(*)

Bedrag  % Bedrag  % Bedrag  %

Personeel 76,7 25,7	% 75,1 25,8	% 72,3 25,0

Werking en investeringen 42,2 14,1	% 39,0 13,4	% 33,6 11,6

Inkomens- en  
kapitaaloverdrachten

179,7 60,2	% 177,2 60,8	% 182,8 63,3

Andere 0,0 0,0 0,0

Totaal 298,7 100 % 291,3 100 % 288,7 100 %

(*)  Vanaf het jaar 2014 worden de uitgaven op de basisallocatie 12.11.99 toegewezen aan de rubriek personeel i.p.v. de 

rubriek	werking	en	investeringen.	Deze	basisallocaties	hadden	in	2014	een	verbruik	van	898,3	duizend	euro.

Bron: Rekenhof

Personeelsuitgaven
De personeelsuitgaven dalen met 2,8 miljoen euro, waarvan 0,7 miljoen euro als gevolg van 
de (selectieve) wervingsstop.

Werkings- en investeringsuitgaven
De werkings- en investeringsuitgaven verminderen in 2014 met 5,4 miljoen euro, voorna-
melijk als gevolg van de stringente maatregelen in het kader van de budgettaire behoed-
zaamheid en de vrijgave van vastleggingskredieten via schijven. Hierdoor konden verschil-
lende opdrachten niet worden toegewezen. In 2013 was beslist de werking van de medische 
colleges die zorgen voor de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit te hervormen. 
Omdat nog geen beslissing is genomen, werden geen nieuwe overeenkomsten meer geslo-
ten, waardoor 0,7 miljoen euro minder is uitgegeven.

Om het project 1733, d.i. het unieke oproepnummer voor de huisartsenwachtdienst, uit te 
breiden naar het hele land kende de ministerraad voor 2014 een provisioneel krediet toe 
van 3,4 miljoen euro, waarvan 2,9 miljoen euro werd aangewend. Door een gebrek aan 
infrastructuur en techniek194 en door de wervingsstop zijn verschillende regio’s nog niet 
ingestapt in de laatste fase van het project.

193 De	POD	Duurzame	Ontwikkeling	werd	afgeschaft	vanaf	1	 januari	2014.	Het	personeel	en	de	werkingsmiddelen	
werden overgeheveld naar het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (koninklijk besluit van 21 febru-
ari 2014 tot oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling).

194 De	FOD	Volksgezondheid	is	hiervoor	afhankelijk	van	andere	partijen,	voor	de	gebouwen	is	dat	met	name	van	de	
Regie	der	Gebouwen,	en	voor	de	telecominfrastuctuur	van	de	FOD	Binnenlandse	Zaken.
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Inkomens- en kapitaaloverdrachten
De inkomens- en kapitaaloverdrachten stijgen van 177,2 miljoen euro naar 182,8 miljoen 
euro. Van deze stijging is 2,5 miljoen te wijten aan de stijging van de uitgaven voor de ar-
beidsongevallen. Het Bestuur voor Medische Expertise (Medex) kampte eind 2013 met een 
betalingsachterstand van 1,4 miljoen euro. Deze achterstand is in 2014 weggewerkt door de 
vereffeningskredieten te verhogen via een herverdeling uit de andere organisatieafdelingen. 
Ook ligt het verbruik van de overdrachten hoger door twee grote schadedossiers (1,8 mil-
joen euro) en door een hogere dotatie voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 
de Voedselketen (1,3 miljoen euro). Wel dalen de uitgaven ingevolge de overheveling van 
het Kankerregister sinds 2014 naar het RIZIV (-0,4 miljoen euro), ingevolge de regionali-
sering sinds 2015 van de toelagen aan het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost 
(-0,7 miljoen euro) en ingevolge de vermindering van de toelagen voor de PIT195-projecten 
(-0,6 miljoen euro).

Sectie 33 – FOD Mobiliteit en Vervoer

Tabel 48 –  Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2014 (in miljoen euro)

Vastleggingen Vereffeningen

Initiële begroting 3.647,4 3.625,3

Aangepaste begroting 54,7 50,9

Verdeelde provisionele kredieten 0,4 0,4

Totale begroting 3.702,5 3.676,6

Benutte kredieten 3.653,2 3.608,5

Bron: Rekenhof

De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft meer dan 98 % van zijn vereffeningskredieten benut 
(96 % in 2013).

De inkomens- en kapitaaloverdrachten vertegenwoordigen 97,1 % van de totale uitgaven 
van de FOD (3.504,8 miljoen euro). Ze zijn gestegen met 98,5 miljoen euro ten opzichte 
van 2013 (+2,89 %). De middelen die beschikbaar waren voor die overdrachten werden voor 
98,9 % uitgegeven aan toelagen en dotaties, voornamelijk voor de NMBS, Infrabel, bpost of 
Beliris196.

195 Dit zijn toelagen die worden versterkt in het kader van de medische hulpverlening aan de paramedische interven-
tieteams.

196 Zie de analyse verder onder het punt “Begrotingsfonds Beliris”.
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Tabel 49 –  Uitgaven 2012-2014 per categorie op basis van de ESR-codes (in miljoen euro en in per-
centages)

Uitgavencategorieën 2012 2013 2014

Personeel 69,5 2,0	% 68,0 1,9	% 66,2 1,8	%

Werking en investeringen 27,9 0,8	% 26,8 0,8	% 27,3 0,8	%

Inkomens- en  
kapitaaloverdrachten

3.311,4 97,2	% 3.406,3 96,8	% 3.504,8 97,1	%

Andere 0,6 0,0	% 19,2 0,5	% 10,3 0,3	%

Totaal 3.409,4 100 % 3.520,3 100 % 3.608,5 100 %

Bron: Rekenhof

Personeelsuitgaven
De uitgaven voor personeelskosten vertegenwoordigen nog geen 2 % van de vereffenings-
kredieten. De totale betalingen bedroegen in 2014 66,2 miljoen euro en dalen permanent 
sinds 2011 (-3,7 miljoen euro). Nagenoeg 9,5 % van de voor die uitgavencategorie voorbehou-
den vereffeningskredieten werd overigens niet gebruikt.

Inkomens- en kapitaaloverdrachten
NMBS en Infrabel
De meeste kredieten op programma 33.51.1 – Spoorwegvervoer zijn bestemd voor over-
drachten naar de NMBS-groep. Op een begroting van 3.102,7 miljoen euro werd meer dan 
99,7 % vastgelegd, terwijl 99,5 % werd vereffend. Die begrotingskredieten zijn gemiddeld 
0,6 % gestegen ten opzichte van 2013.

In 2014 werd een belangrijke herverdeling van vastleggingskredieten uitgevoerd op het ni-
veau van de deelnemingen van de Staat in het kapitaal van de onderdelen van de groep om 
investeringen te financieren. Daarbij was er een overdracht van 40,4 miljoen euro van de 
deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS-Holding, voornamelijk naar de deel-
name van de Staat in het kapitaal van Infrabel (+19,6 miljoen euro) enerzijds en naar de 
deelname van de Staat in het kapitaal van de NMBS (+18,7 miljoen euro) anderzijds. Het 
saldo werd herverdeeld over verschillende andere basisallocaties. Er was een redelijk ge-
lijklopende herverdeling op het niveau van de vereffening van de uitgaven, maar voor een 
beperkt globaal bedrag van 35,1 miljoen euro.

Bpost
In 2014 zijn de effectief aan bpost toegewezen kredieten gestegen tot 304,2 miljoen euro ten 
opzichte van 222,8 miljoen euro in 2013, d.i. een toename met 36,5 % (+81,4 miljoen). De 
kredieten werden volledig gebruikt.
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Die stijging vloeit voornamelijk voort uit het feit dat het initiële krediet van 311,2 miljoen 
euro niet integraal werd vereffend in 2013 ingevolge een onderzoek van de Europese Com-
missie naar illegale steun in de jaren 2011-2012197.

Organieke begrotingsfondsen
In sectie 33 zijn verschillende begrotingsfondsen ingeschreven.

Tabel 50 –  Saldo van de organieke fondsen op 31 december (in duizend euro)

Lijst begrotingsfondsen Vastleggingen 
2013

Vereffeningen 
2013

Vastleggingen 
2014

Vereffeningen 
2014

Fonds luchtvaart 12.948 13.128 13.786 14.191

Fonds	ter	financiering	van	
de internationale rol en de 
hoofdstedelijke functie van 
Brussel

311.266(1) 499.836 323.258(1) 535.759

Uitzonderlijk vervoer(2) 5.438 5.498 8.291 8.291

Regulering spoorwegver-
voer en luchthaven Brussel-
Nationaal

802 809 623 638

Dienst veiligheid en 
interoperabiliteit van het 
spoorvervoer

4.452 4.669 5.905 6.364

Onderzoeksorgaan spoor-
ongevallen

2.082 2.127 2.545 2.618

Instantie onderzoek 
scheepsongevallen (FOSO)

25 28 28 28

Totaal 337.013 526.095 354.436 567.889

(1)		Bij	de	invoering	van	de	gegevens	in	het	Fedcomsysteem	werd	2,1	miljoen	aan	annuleringen	van	vastleggingen	van	de	

voorgaande jaren euro niet ingeschreven. De saldi van de overdrachten van vastleggingen moeten met dat bedrag 

worden	verhoogd	tot	313,3	miljoen	euro	eind	2013	en	325,3	miljoen	euro	in	2014.	Dat	probleem	zou	moeten	worden	

opgelost door overleg tussen de FOD mobiliteit en Vervoer en de FOD Budget en Beheerscontrole.

(2)		Volgens	artikel	211	van	de	programmawet	van	19	december	2014	werd	het	fonds	betreffende	de	organisatie	van	

uitzonderlijk vervoer op 1 januari 2015 opgeheven.

Bron: Rekenhof

Zowel bij de vastleggingen als bij de vereffeningen stijgen de beschikbare kredieten eind 
2014 ten opzichte van het jaar voordien.

Begrotingsfonds Beliris198

In 2014 werden 140 miljoen euro vastleggingskredieten en 115 miljoen euro vereffeningskre-
dieten toegekend aan het fonds Beliris.

197 De vergoeding die volgens het vierde beheerscontract nog verschuldigd was voor de periode van 24 september tot 
31	december	2012	(88,9	miljoen	euro),	werd	niet	vereffend	in	de	loop	van	het	eerste	trimester	2013.	Op	die	manier	
werd	de	staatssteun	die	bpost	op	onregelmatige	wijze	had	ontvangen	in	2011	en	2012	(123,1	miljoen	euro)	gedeel-
telijk	gecompenseerd.	Bpost	heeft	het	verschil	van	34,2	miljoen	euro	op	7	juni	2013	aan	de	FOD	Mobiliteit	gestort.	

198 Fonds	33-6	–	Fonds	ter	financiering	van	de	internationale	rol	en	de	hoofdstedelijke	functie	van	Brussel.	Programma	
33.55.2.
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De vastleggingen werden voor 125,4 miljoen euro aangewend. Dit is bijna een verdubbeling 
ten opzichte van 2013, toen slechts 66,5 miljoen euro werd vastgelegd als gevolg van begro-
tingsbeperkingen, een gebrek aan human resources en achterstand bij de goedkeuring van 
de wijzigingen in het investeringsprogramma.

In 2014 werd 91,2 miljoen euro van de 115 miljoen euro beschikbare vereffeningskredie-
ten aangewend (79,3 %). Het encours van de vastleggingen is eveneens gestegen tot boven 
200 miljoen (212,4 miljoen euro)199.

Tabel 51 –  Evolutie van de beschikbare kredieten van het fonds Beliris en van de aanwending ervan 
in 2014 (in miljoen euro)

Vastleggin-
gen 2013

Vereffenin-
gen 2013

Vastleggin-
gen 2014

Vereffenin-
gen 2014

Encours van 
de vastleg-
gingen in 

2014

Saldo	op	1	januari 244,2 465,1 311	,3 499,8 186,5

Ontvangsten 127,2 127,2 127,2 127,2

Desaffectaties -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Uitgaven -66,5 -92,4 -125,4 -91,2

Annuleringen van 
vastleggingen van 
de voorgaande 
jaren

6,5 10,3

Saldo op  
31 december

311,3(*) 499,8 323,3(*) 535,8 210,4

(*)		Bij	de	invoering	van	de	gegevens	in	het	Fedcomsysteem	werd	2,1	miljoen	euro	aan	annuleringen	van	vastleggingen	

van de voorgaande jaren niet ingeschreven. De saldi van de overdrachten van vastleggingen moeten met dat bedrag 

worden	verhoogd	tot	313,3	miljoen	euro	eind	2013	en	325,3	miljoen	euro	in	2014.	Dat	probleem	zou	moeten	worden	

opgelost door overleg tussen de FOD mobiliteit en Vervoer en de FOD Budget en Beheerscontrole.

Bron: Rekenhof

Begrotingsfonds onderzoeksorgaan scheepvaart
De Federale Instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen (FOSO) werd in 2012 op-
gericht naar aanleiding van een Europese richtlijn200. De FOSO is een autonome instantie 
die bevoegd is om veiligheidsonderzoeken uit te voeren in verband met de scheepvaart en 
incidenten. De instantie kwam er om de scheepvaartveiligheid te verbeteren en vervuiling 
door schepen te vermijden.

De werking van die instelling valt ten laste van een begrotingsfonds201 dat wordt gefinan-
cierd met bijdragen afkomstig enerzijds van de exploitanten van Belgische schepen en an-
derzijds van de havens waar schepen onder vreemde vlag aanleggen. De wet202 legde de 
jaarlijkse bijdragen vast op 0,8 miljoen euro.

199 	Meer	uitleg	over	de	benutting	van	de	kredieten	van	Beliris	is	te	vinden	in	Rekenhof,	171e	Boek,	Volume	I,	p.	103.
200 Wet	van	2	juni	2012	betreffende	de	federale	instantie	voor	onderzoek	van	scheepvaartongelukken.
201 Fonds	33-12	–	Fonds	betreffende	de	werking	van	de	FOSO,	ingeschreven	op	programma	33.22.2.
202 Artikel	15,	§	1	van	de	wet	van	2	juni	2012.



102

Het Grondwettelijk Hof annuleerde echter op 21 november 2013 de bepaling over de ver-
plichte bijdrage van de zeescheepvaartsector. Het oordeelde dat de federale regering en 
het gewest in kwestie een samenwerkingsakkoord moesten sluiten om een bijdrage van 
de havenbesturen te bekomen. Totdat een dergelijk akkoord gesloten is, en uiterlijk tot 
31 december 2014, blijven de geannuleerde bepalingen gehandhaafd om te vermijden dat de 
reeds betaalde bijdragen moeten worden terugbetaald. In de loop van 2014 werd niets aan 
de wetgeving gewijzigd en werd geen enkele bijdrage gestort.

Tabel 52 –  Evolutie van de beschikbare kredieten van het FOSO-fonds en van de aanwending ervan 
in 2014 (in duizend euro)

Vastleggingen 
2013

Vereffeningen 
2013

Vastleggingen 
2014

Vereffeningen 
2014

Saldo	op	1	januari 42 42 25 28

Ontvangsten 49 49 0 0

Desaffectaties -42 -42 -0 -0

Uitgaven -24 -21 -0 -0

Annuleringen van 
vastleggingen van de 
voorgaande jaren

3

Saldo op 31 december 25 28 28 28

Bron: Rekenhof

Sectie 44 – POD Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding

Tabel 53 –  Toegekende vastleggings- en vereffeningskredieten 2014 (in miljoen euro)

Vastleggingen Vereffeningen

Initiële begroting 1.599,9 1.600,7

Aangepaste begrotingen 0,0 0,0

Transfers	kB +0,2 +0,2

Plafondverhoging +9,4 +15,2

Totale begroting 1.609,6 1.616,1

Benutte kredieten 1.513,3 1.500,5

Bron: Rekenhof

De POD Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (hierna: POD MI) heeft 92,8 % 
van zijn vereffeningskredieten voor 2014 benut, ten opzichte van 87,7 % in 2013.
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Tabel 54 –  Evolutie 2012-2014 van de aangewende vereffeningskredieten per categorie op basis van 
de ESR-codes (in miljoen euro en in percentages)

Uitgavencategorieën 2012 2013 2014

Personeel 8,9 0,6	% 8,9 0,6	% 8,8 0,6	%

Werking en investeringen 6,0 0,4	% 6,3 0,4	% 15,6 1,0	%

Inkomens-en kapitaaloverdrachten 1.524,1 98,9	% 1.488,8 98,9	% 1.475,8 98,4	%

Andere	(<5	%) 1,4 0,05	% 0,7 0,06	% 0,3 0,0	%

Totaal 1.540,4 100,0 % 1.504,7 100,0 % 1.500,5 100,0 %

Bron: Rekenhof

De inkomens- en kapitaaloverdrachten (1,48 miljard euro) bedragen 98,4 % van de uitgaven.

Werkings- en investeringsuitgaven
De stijging van de werkings- en investeringsuitgaven is gelinkt aan het Fonds voor Euro-
pese Hulp aan de Meest Behoeftigen (FEAD-fonds) dat sinds 2014 onder de bevoegdheid 
van de POD MI valt. Om de werking van het fonds mogelijk te maken zijn bij de aangepaste 
begroting 2014 drie activiteitenprogramma’s gecreëerd. Op programma 61 – FEAD-Techni-
sche bijstand werden geen kredieten ingeschreven. Op het programma 62 – FEAD-Hulp ge-
financierd met Europese middelen werd een vastleggingsmachtiging van 9,4 miljoen euro 
toegekend en een debetpositie in vereffening van 8,5 miljoen euro. Hierop werd 7,4 miljoen 
euro aangerekend. Op het programma 63 – FEAD-Hulp gefinancierd met federale middelen 
werd een limitatief krediet ingeschreven van 2,4 miljoen euro, dat voor 2,3 miljoen euro 
werd aangewend. De uitgaven op beide programma’s dienen in hoofdzaak voor de aankoop 
van voedselpakketten.

Inkomens- en kapitaaloverdrachten
De belangrijkste inkomens- en kapitaaloverdrachten zijn:

• de toelagen aan de OCMW’s in het kader van:
• het recht op maatschappelijke integratie (RMI): 774,8 miljoen euro;
• het recht op maatschappelijke hulp (RMH): 282,7 miljoen euro;

• de dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil): 
303,4 miljoen euro;

• de toelagen aan de grote steden (53,0 miljoen euro).

Terwijl de overdrachten aan de OCMW’s vrij stabiel blijven, nemen de totale overdrachten 
in 2014 af. Dat is vooral het gevolg van de vermindering (-35,4 miljoen euro) van de dotatie 
aan Fedasil.

Ondanks de vermindering van 60 miljoen euro bij de initiële begroting voor de uitgaven in 
het kader van het recht op maatschappelijke hulp203, stelt het Rekenhof vast dat het initiële 
vereffeningskrediet van 432,6 miljoen euro in de loop van het begrotingsjaar verschillende 

203 Het	 recht	op	maatschappelijke	hulp	omvat	drie	grote	onderdelen:	 een	financiële	 steun	 (het	equivalent	 van	het	
leefloon),	een	tewerkstelling	en/of	een	tussenkomst	in	de	dringende	medische	hulpverlening.
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keren is aangepast tot 385,3 miljoen euro, zodat het kon worden aangewend voor andere 
uitgaven.

• O.m. 23,3 miljoen euro is overgedragen naar de basisallocatie 55.11.43.52.16 – Uitgaven 
RMI om de federale tussenkomst in het leefloon die vanaf 1 juli 2014 werd verhoogd met 
5 %, te financieren (11 miljoen euro), alsook om op het einde van het jaar het tekort aan 
kredieten aan te zuiveren (12,3 miljoen euro).

• 20,9 miljoen euro is overgedragen naar de basisallocatie 55.12.42.20.01 – Terugbetalin-
gen Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeit (HZIV), waarvoor initieel in geen krediet was 
voorzien204. Deze instelling zorgt voor de terugbetaling van de medische kosten in ver-
plegingsinstellingen van behoeftige personen die niet over een ziekteverzekering be-
schikken. De elektronische facturatie aan de HZIV is vanaf 1 juli 2014 verplicht voor alle 
prestaties vanaf 1 juni 2014. De POD MI verleent de HZIV hiervoor de nodige middelen. 
Volgens de laatste cijfers heeft de HZIV 7,7 miljoen euro naar het volgende begrotings-
jaar overgedragen omdat een groot aantal verplegingsinstellingen nog niet waren aan-
gesloten op het nieuwe programma Mediprima. De POD verwacht in 2015 nog een groot 
aantal facturen voor prestaties van 2014.

• Tenslotte is het krediet voor het recht op maatschappelijke hulp op het einde van het 
jaar voor 16 miljoen euro geblokkeerd om kredieten van de FOD Justitie te kunnen de-
blokkeren.

Uiteindelijk kregen de OCMW’s in 2014 een toelage van 282,7 miljoen euro ter compensa-
tie van hun uitgaven in het kader van het recht op maatschappelijke hulp. De overraming 
met 150 miljoen euro ten opzichte van het initiële krediet is o.m. toe te schrijven aan de 
berekeningsmethode van de POD. De jaren 2011 en 2012 zijn gekenmerkt door een grote 
stijging van het aantal begunstigden voor recht op maatschappelijke hulp, terwijl dit aantal 
in 2013 gevoelig daalde205. Bij de raming van het krediet 2014 werd te weinig rekening ge-
houden met deze daling.

Plafondverhogingen
Voor het Federaal Europees Sociaal Fonds Programmatie (basisallocatie 44.56.21.43.52.02 – 
Toelagen Maatschappelijke Integratie) werd op het einde van het begrotingsjaar 2014 na 
ontvangst van Europese middelen voor betalingsaanvragen een plafondverhoging (+8,1 mil-
joen euro in vereffening) tot 14 miljoen euro gevraagd om een maximaal aantal ESF-dossiers 
op dat begrotingsjaar te kunnen uitbetalen.

Omdat de benodigde plafondverhoging wegens tijdsgebrek niet correct was geraamd, werd 
van het krediet van 14 miljoen euro slechts 8 miljoen euro aangewend.

204 In 2013 werd 3 miljoen euro terugbetaald aan de HZIV.
205 Het gemiddelde aantal begunstigden voor tussenkomst in de dringende medische hulpverlening bedroeg in 

2011	13.056	personen,	in	2012	13.420	personen	en	in	2013	11.700	personen.	Het	gemiddelde	aantal	begunstigden	
voor	financiële	steun	bedroeg	in	2011	29.032	personen,	in	2012	27.793	personen	en	in	2013	22.667	personen	(bron:	
POD	Maatschappelijke	Integratie).	
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4 Toegewezen ontvangsten

4.1 Inleiding
In 2014 werden 50.684,7 miljoen euro fiscale ontvangsten van de federale Staat aan andere 
overheden toegewezen. Ze komen dus niet voor in de middelenbegroting en passeren via 
toewijzingsfondsen. Die fondsen zijn over verschillende domeinen verspreid. Enerzijds zijn 
er de fondsen voor de deelstaatentiteiten (gemeenschappen, gewesten en gemeenschaps-
commissies), de sociale zekerheid en de politiezones en anderzijds een domein “diversen” 
waarin fondsen zitten die Apetra, de Creg, het Rampenfonds en het fonds voor de milieu-
vriendelijke maatregelen betreffende de autovoertuigen (MMA-fonds) financieren.

4.2 Analyse van de toewijzingsfondsen
In de onderstaande tabel worden per domein details verstrekt over de aard van de toegewe-
zen fiscale ontvangsten en wordt in detail de toestand van de verschillende fondsen belicht.

De eerste vier genummerde kolommen vermelden de beschikbare saldi op 1 januari 2014, de 
in 2014 toegewezen ontvangsten (bedragen afgenomen van de geïnde fiscale ontvangsten 
en gestort aan de fondsen), de in 2014 effectief aan de begunstigden betaalde bedragen en 
de op de fondsen beschikbare saldi op 31 december 2014.

De tabel vermeldt bovendien de krachtens de wetgeving en de uitvoeringsbesluiten voor 
2014 verschuldigde bedragen (achterstallen inbegrepen), de op het einde van het jaar nog 
verschuldigde bedragen en tot slot het verschil tussen het beschikbaar saldo van de fondsen 
en de op 31 december 2014 nog verschuldigde bedragen (“Overschot”).

Tabel 55 –  Toestand van de toewijzingsfondsen (in miljoen euro)

Fonds 

Aard van 
de toe-

gewezen 
ontvang-

sten

Saldo 
van de 

fondsen 
op 1/1/14 

In 
2014 toe-
gewezen 
ontvang-

sten

In 
2014 uit-
gevoer-
de beta-

lingen

Saldo 
van de 
fond-

sen op 
31/12/14

Wettelijk 
verschul-
digde be-

dragen 
in 2014, 
achter-
stallen 

inbegre-
pen

Nog 
verschul-

digde 
bedra-
gen op 

31/12/14

Over-
schot 

	(1) (2) (3) (4=1+2-3) (5) (6=5-3) (7=4-6)

Deelstaten

66.21 Btw 0,0 15.270,0 15.270,0 00 15.270,0 0,0 0,0

66.22 PB 0,0 7.365,2 7.365,2 0,0 7.365,2 0,0 0,0

66.23 PB 0,0 11.248,3 11.248,3 0,0 11.248,3 0,0 0,0

66.24 PB 0,0 102,2 102,2 0,0 102,2 0,0 0,0

Totaal deelstaat-
entiteiten

0,0 33.985,7 33.985,7 0,0 33.985,7 0,0 0,0
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Fonds 

Aard van 
de toe-

gewezen 
ontvang-

sten

Saldo 
van de 

fondsen 
op 1/1/14 

In 
2014 toe-
gewezen 
ontvang-

sten

In 
2014 uit-
gevoer-
de beta-

lingen

Saldo 
van de 
fond-

sen op 
31/12/14

Wettelijk 
verschul-
digde be-

dragen 
in 2014, 
achter-
stallen 

inbegre-
pen

Nog 
verschul-

digde 
bedra-
gen op 

31/12/14

Over-
schot 

Sociale zekerheid

Alternatieve financiering

66.31 Btw 53,6 36,5 61,6 28,5 61,6 0,0 28,5

66.37 Btw -30,4 11.342,2 11.342,2 -30,4 11.345,2 3,1 -33,5

66.34 Bedrijfs-
voorhef-
fing

471,9 2.410,8 2.410,8 471,9 2.708,7 297,9 174,0

66.33 Accijnzen 0,0 857,1 857,1 0,0 847,9 -9,1 9,1

66.36 Opties op 
aandelen

15,5 156,6 161,9 10,3 172,1 10,3 0,0

66.91 Werkne-
merspar-
ticipatie

0,0 10,3 10,3 0,0 10,3 0,0 0,0

66.92 Roerende 
voorhef-
fing

155,8 770,0 854,7 71,1 930,5 75,8 -4,7

66.93 Taks op 
verzeke-
ringen

0,0 2,9 2,9 0,0 2,5 -0,5 0,5

66.95 Verpak-
kingshef-
fing

0,0 130,0 130,0 0,0 130,0 0,0 0,0

66.97-
99

Ven.B-
BNI-PB

26,8 176,9 203,7 0,0 200,9 -2,8 2,8

Totaal 
alter-
natieve 
financie-
ring

639,2 15.893,2 16.035,1 551,3 16.409,8 374,7 176,6

Ontvangsten voor 
rekening van de RSZ

66.35 Sociale 
maribel

8,9 95,0 92,8 11,1 103,8 11,1 0,0

66.38 Bijzon-
dere 
socialeze-
kerheids-
bijdrage

65,5 188,7 193,0 61,4 250,1 57,2 4,2

Totaal 
ontvang-
sten RSZ

74,5 283,6 285,7 72,4 354,0 68,2 4,2

Totaal sociale 
zekerheid

767,7 16.176,8 16.320,8 623,7 16.763,8 443,0 180,7



REkENING	VAN	UITVOERING	VAN	DE	BEGROTING	/ 107

Fonds 

Aard van 
de toe-

gewezen 
ontvang-

sten

Saldo 
van de 

fondsen 
op 1/1/14 

In 
2014 toe-
gewezen 
ontvang-

sten

In 
2014 uit-
gevoer-
de beta-

lingen

Saldo 
van de 
fond-

sen op 
31/12/14

Wettelijk 
verschul-
digde be-

dragen 
in 2014, 
achter-
stallen 

inbegre-
pen

Nog 
verschul-

digde 
bedra-
gen op 

31/12/14

Over-
schot 

Politiezones

66.44 Btw 104,6 229,6 344,6 -10,3 229,7 -114,9 104,6

66.61 Boetes 0,0 117,2 117,2 0,0 141,7 24,5 -24,5

Totaal  
politiezones

104,6 346,8 461,8 -10,3 371,4 -90,4 80,1

Diversen

66.80 Btw 0,0 11,9 11,9 0,0 11,9 0,0 0,0

66.82-
83

Ven.B-
accijnzen

0,0 111,5 111,5 0,0 94,5 -17,0 17,0

66.84 Btw 0,0 14,5 14,5 0,0 14,5 0,0 0,0

66.85 Bedrijfs-
voorhef-
fing

0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 -0,2 0,2

66.86 Btw 0,0 37,3 37,3 0,0 14,9 -22,4 22,4

Totaal Diversen 0,0 175,4 175,4 0,0 135,8 -39,6 39,6

Algemeen totaal 872,4 50.684,7 50.943,7 613,4 51.256,7 313,0 300,4

Bron: Rekenhof

De gedetailleerde cijfers per wetsbepaling en per begunstigde worden vermeld in de tabel-
len B 3 tot 7 van Volume II van dit boek.

Het onderzoek van de gegevens in deze tabel brengt verschillende anomalieën aan het licht, 
namelijk de aanwezigheid van ontvangsten voor rekening van derden in toewijzingsfond-
sen, het niet in rekening nemen van de bedragen die in het begin van het jaar beschikbaar 
zijn op bepaalde fondsen, het onterecht handhaven van bepaalde saldi op 31 december 2014, 
verschillende niet-verschuldigde betalingen (negatieve bedragen in kolom 6), en tot slot 
toewijzingen van ontvangsten die hoger liggen dan de behoeften van die fondsen. Die vast-
stellingen worden hierna toegelicht.

Inadequaat	gebruik	van	de	techniek	van	de	toewijzingsfondsen
Het Rekenhof merkt op dat de ontvangsten van de sociale Maribel en van de bijzondere 
bijdragen voor de sociale zekerheid, die worden bepaald bij de vastlegging van het kohier 
van de personenbelasting, ontvangsten zijn die worden gedaan voor rekening van de RSZ206 
en geen ontvangsten zijn van de federale overheid. Het zijn dus geen fiscale ontvangsten die 
moeten worden toegewezen aan de alternatieve financiering van de sociale zekerheid. De 

206 In de boekhouding van de RSZ worden ze wel geboekt als bestemde ontvangsten en maken ze geen deel uit van de 
ontvangsten	van	de	alternatieve	financiering	van	de	sociale	zekerheid.	
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toewijzingsfondsen 66.35 (Maribel) en 66.38 (bijzondere socialezekerheidsbijdrage), waar-
van de ontvangsten 283,6 miljoen euro bedragen, zouden dus moeten worden geschrapt. 
De verrichtingen ervan zouden moeten worden geboekt als verrichtingen voor rekening 
van derden.

Door de toepassing van ESR 2010 moet daarentegen voortaan de btw die wordt afgestaan 
aan de Europese Unie worden beschouwd als een eigen ontvangst voor de federale over-
heid207. Die ontvangst zou vervolgens naar de Europese Unie moeten worden overgedragen 
via een toewijzingsfonds. Het Rekenhof stelt vast dat die aanpassing niet gebeurd is en dat 
die btw in 2014 nog wordt beschouwd als een derdenontvangst.

Niet	in	rekening	nemen	van	het	bij	het	begin	van	het	jaar	beschikbare	saldo
Wat betreft de toewijzingsfondsen van de btw en van de bedrijfsvoorheffing voor de alter-
natieve financiering van de sociale zekerheid, stelt het Rekenhof vast dat de administratie 
geen rekening heeft gehouden met het bestaande saldo op 1 januari 2014 om het bedrag van 
de op die fondsen te storten ontvangsten te bepalen.

Zo werd het saldo van fonds 66.31 op 1 januari 2014 (53,6 miljoen euro) slechts ten be-
lope van 25,1 miljoen euro aangewend. Ook het niet-toegestane tekort208 van het fonds 
66.37 (-30,4 miljoen euro) werd niet gecorrigeerd, waardoor dit fonds in dezelfde toestand 
verkeert als in 2013. Tot slot is het saldo van fonds 66.34 bij het begin van het jaar hetzelfde 
als dat op het einde van het jaar (471,9 miljoen euro).

Niet-gerechtvaardigd	handhaven	van	positieve	saldi	op	31	december	2014
Vanaf 2015 zouden er geen uitgaven meer mogen gebeuren ten laste van het toewijzings-
fonds van de btw voor het betaald educatief verlof (fonds 66.31, saldo op 31 december 2014: 
28,5 miljoen euro), aangezien die materie geregionaliseerd is.

Het toewijzingsfonds van de bedrijfsvoorheffing voor de alternatieve financiering van de 
sociale zekerheid in geval van ontoereikende btw (fonds 66.34) zou ook overbodig gewor-
den moeten zijn. Als gevolg van de zesde staatshervorming en de bevoegdheidsoverdrach-
ten wordt de alternatieve financiering van de sociale zekerheid in 2015 verminderd met de 
geregionaliseerde bevoegdheden en met een bedrag van 4.254,8 miljoen euro dat het finan-
cieel evenwicht van de sociale zekerheid verzekert209, zodat de btw voortaan toereikend zou 
moeten zijn. In de toekomst zou er bijgevolg geen afneming op de bedrijfsvoorheffing meer 
mogen zijn.

Niet-verschuldigde	betalingen
Op verschillende toewijzingsfondsen zijn niet-verschuldigde betalingen gebeurd voor in 
totaal 166,9 miljoen euro (cf. kolom 7 van de tabel). Die verkeerde stortingen doen zich 
voornamelijk bij drie fondsen voor.

207 Omzendbrief	SMB/PHD/2014/23	van	6	februari	2014,	in	verband	met	ESR	2010	en	de	rekening	van	de	overheden,	
p.3-4.

208 Rekenhof,	171e	Boek,	Volume	I,	p.109.	Beschikbaar	op	www.rekenhof.be.
209 Artikel	66,	§	3octies,	van	de	programmawet	van	2	januari	2001.
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Wat de alternatieve financiering van de politiezones betreft, bevatten de wettelijk verschul-
digde bedragen voor 2014 niet de federale sociale toelage210 aan de gemeenten of aan de 
meergemeentepolitiezones die hen wordt toegekend ter gedeeltelijke compensatie van de 
bijdragen die ze aan de RSZPPO verschuldigd zijn. Het koninklijk besluit dat deze toelage 
ten bedrage van 125 miljoen euro voor 2014 toekent, is immers pas op 8 januari 2015 getrof-
fen. Toch zijn in dat verband al in 2014 betalingen gedaan waardoor de totale betaalde be-
dragen 344,6 miljoen euro belopen. Ten aanzien van de voor 2014 verschuldigde bedragen 
betekent dit een overschrijding van 114,9 miljoen euro.

Om de degressiviteit te financieren van de federale bijdrage op elektriciteit aan de Creg211, 
zijn de voorschotten aan de Creg (111,5 miljoen euro) voor de laatste twee trimesters in totaal 
17 miljoen euro afgeweken van wat was overeengekomen212. Er werd geen verantwoording 
verstrekt voor de toegenomen behoeften van de Creg, in tegenstelling tot wat in artikel 4, 
§ 3, van die overeenkomst is bepaald.

Voor de terugbetaling van de btw die Apetra213 betaalt, zijn 37,3 miljoen euro ontvangsten 
toegewezen, terwijl Apetra in 2014 in werkelijkheid slechts 28,8 miljoen euro btw heeft be-
taald214. Dat bedrag moet trouwens nog worden verminderd met het te veel betaalde bedrag 
in voorgaande jaren (13,9 miljoen euro). Zoals reeds onderstreept in de vorige Boeken215 
past de FOD Financiën de wettelijke mechanismen niet toe. De FOD zou een eindafreke-
ning moeten opstellen die niet enkel rekening houdt met de btw die Apetra betaald heeft 
(voor facturen voor de verkoop van strategische voorraden aan de FOD Economie) maar ook 
met de btw die Apetra heeft teruggekregen (op aankoopfacturen van diverse goederen) en 
slechts het verschil aan de vennootschap mogen terugbetalen. De federale Staat heeft dus 
een vordering van 22,4 miljoen euro op Apetra.

Toewijzing	van	ontvangsten	die	de	behoeften	van	sommige	fondsen	overschrijden
Een aantal toewijzingsfondsen beschikken over meer middelen dan de uitgaven die ze op 
grond van de regelgeving moeten bekostigen. Dat is meer in het bijzonder het geval voor de 
fondsen die samenhangen met de alternatieve financiering van de sociale zekerheid (glo-
baal saldo van 176,6 miljoen euro) en het toewijzingsfonds van de btw voor de financiering 
van de politiezones (104,6 miljoen euro). Omgekeerd werd er van de penale boeten voor 
de verkeersveiligheid 24,5 miljoen euro minder afgenomen dan het in de wet vastgelegde 
bedrag.

In het geval van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid werden er vooral van 
de bedrijfsvoorheffing te hoge bedragen afgenomen om het toewijzingsfonds 66.34-Bedrijfs-
voorheffing te stijven. De wet van 2 januari 2001 bepaalt dat, wanneer de btw-opbrengst 

210 Toewijzingsfonds 66.44 partim.
211 Toewijzingsfondsen 66.82 en 66.83.
212 Overeenkomst	 van	15	april	 2014	 tussen	de	Belgische	Staat	en	de	Creg	met	het	oog	op	de	financiering	van	het	

totaalbedrag	dat	voortvloeit	uit	de	toepassing	van	de	verminderingen	van	de	elektriciteitsbijdrage	en	van	de	off-
shore	toeslag,	ondertekend	met	toepassing	van	de	artikelen	7,	§	1	en	21bis,	§	3,	van	de	wet	betreffende	de	organi-
satie van de elektriciteitsmarkt. 

213 Toewijzingsfonds	 66.86.	Apetra	 (Agence	 de	 pétrole	 –	 Petroleum	Agentschap)	 is	 een	 nv	 van	 publiek	 recht	met	
maatschappelijk doel die de strategische voorraden beheert die niet in handen zijn van de grote operatoren. 

214 Code	9146	-	code	9145	van	de	jaarrekeningen	van	Apetra	(nr.	0884.177.368,	C	5.12	p.	20/36).
215 Rekenhof,	170e	Boek,	Volume	I,	p.	110	en	171e	Boek,	Volume	I,	p.	115.	Beschikbaar	op	www.rekenhof.be.

http://www.rekenhof.be


H
oo

fd
st

uk

ontoereikend is om alle met toepassing van de verschillende geldende bepalingen verschul-
digde betalingen te doen, een bedrag van de bedrijfsvoorheffing mag worden afgenomen. 
Dat bedrag mag niet hoger liggen dan het vastgestelde ontoereikende bedrag aan btw-ont-
vangsten. Dat ontoereikende bedrag wordt verkregen door de totale netto btw-ontvang-
sten (27.470,5 miljoen euro) te vergelijken met de verschillende bedragen die ervan moeten 
worden afgenomen. De aan de verschillende begunstigden toegewezen ontvangsten (Euro-
pese Unie, effectiseringsvehikel, gemeenschappen, politiezones, Apetra en Creg) beliepen 
16.059,4 miljoen euro. Na die afnemingen was er een btw-opbrengst van 11.411,1 miljoen 
euro beschikbaar voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid.

Aangezien er voor de alternatieve financiering in 2014 14.115,6 miljoen euro (inclusief de 
3,1 miljoen euro achterstallen) nodig was en er op 1 januari 2014 nog in totaal 495,1 miljoen 
euro beschikbaar was op de toewijzingsfondsen 66.31, 66.37 en 66.34, had er dus een voor-
afneming moeten gebeuren op de ontvangsten van de bedrijfsvoorheffing, voor een bedrag 
van 2.209,4 miljoen euro216, d.i. 201,4 miljoen euro minder dan de uitgevoerde voorafne-
mingen van 2.410,8 miljoen euro (ontvangsten van fonds 66.34 Bedrijfsvoorheffing).

De op de middelenbegroting beschikbare bedragen verminderen met de bedragen die ex-
cedentair worden gestort aan de toewijzingsfondsen. Die overschotten zijn gedaald van 
564,7 miljoen euro naar 300,4 miljoen euro tussen begin en eind 2014.

4.3 Conclusie en aanbevelingen
Het beheer van de toewijzingsfondsen betreft meer dan 50 miljard euro. Die toewijzing van 
ontvangsten is een belangrijke uitzondering op het principe van de universaliteit van de 
begroting. Om de onregelmatigheden in dat beheer te verhelpen, formuleert het Rekenhof 
enkele aanbevelingen:

• de verrichtingen van de toewijzingsfondsen 66.35 (Maribel) en 66.38 (Bijzondere socia-
lezekerheidsbijdrage) overhevelen naar de verrichtingen voor rekening van derden;

• een toewijzingsfonds oprichten voor de btw die wordt afgestaan aan de Europese Unie;
• rekening houden met het saldo op 1 januari om de uit te voeren voorafnemingen te 

evalueren;
• voor de fondsen 66.31 en 66.34, waarvan de saldi op 31 december 2014 zonder voor-

werp geworden zijn, onderzoeken hoe die ontvangsten, waarop de middelenbegroting 
2014 recht had, voor hun wettelijke doelstellingen kunnen worden gebruikt (alternatieve 
financiering van de sociale zekerheid) door ze bijvoorbeeld in 2015 over te hevelen naar 
fonds 66.37;

• de wettelijke en reglementaire bepalingen beter naleven, zowel voor de betalingen aan 
te rekenen op de toewijzingsfondsen als voor de uit te voeren voorafnemingen op de 
fiscale ontvangsten.

216 14.115,6	 euro	 (verschuldigde	 bedragen)	 min	 495,1	 (op	 de	 fondsen	 beschikbare	 saldi	 op	 1	 januari	 2014)	 min	
11.411,1	(voor	de	sociale	zekerheid	beschikbare	btw-saldo).
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Aan de opmerkingen die het Rekenhof had geformuleerd bij vorige jaarrekeningen, onder meer 
op het vlak van de inventaris van de materiële en de financiële vaste activa, de verplichtingen 
buiten balans en de toelichting bij de jaarrekening, is gedeeltelijk tegemoetgekomen. Niettemin 
vertoont de jaarrekening 2014 nog belangrijke tekortkomingen op het vlak van de volledigheid, 
de juistheid en de getrouwheid van de boekhoudkundige verrichtingen.

Die tekortkomingen vloeien in hoofdzaak voort uit de gebrekkige kennis van de notie van vast-
gesteld recht, maar ook uit de miskenning van de regels inzake de afgrenzing tussen de boek-
jaren en de verplichting om te beschikken over een origineel en goedgekeurd verantwoordings-
stuk om een verrichting te boeken. Jaarrekening 2014

Daarnaast moet de dienst Federale Accountant nog meer richtlijnen en praktische instructies 
verstrekken over de manier waarop de algemene boekhouding moet worden gevoerd omdat de 
kennis van bepaalde departementen op dat vlak onvoldoende blijft.

Tot slot zijn de administratieve organisatie en de interne controle nog van niet voldoende hoog 
niveau.

1 Algemeen overzicht

1.1 Balans
De gegevens van de balans 2014, inclusief de toewijzing van het resultaat van het jaar zoals 
dat blijkt uit tabel 2 hierna, kunnen als volgt worden samengevat:

Tabel 1 –  Balans 2014 – geconsolideerd (in euro)

Activa 2013 2014

Oprichtingskosten en immateriële vaste activa 35.343.483,48 38.771.153,27

materiële vaste activa 6.625.798.200,24 6.527.846.596,37

Financiële vaste activa 36.089.118.816,63 38.777.889.822,79

Vorderingen	>	1	jaar 6.986.656.595,77 7.531.560.869,17

Voorraden 1.837.555.316,90 1.750.184.069,43

Vorderingen	<	1	jaar 6.444.082.138,43 8.498.073.308,50

Liquide	middelen	en	beleggingen	korte	termijn 34.072.946.187,27 18.336.419.755,06

Overlopende rekeningen en wachtrekeningen 8.682.902.883,85 11.297.560.907,54

100.774.403.622,57 92.758.306.482,13

Passiva 2013 2014

Eigen vermogen -338.204.565.576,97 -350.276.462.501,45

Voorzieningen voor toekomstige kosten 654.810.679,45 719.389.446,75

Schulden	>	1	jaar 318.997.785.658,02 325.276.977.362,49

Schulden	<	1	jaar 40.235.541.919,13 27.793.037.056,38

Financiële leningen die binnen het jaar vervallen 59.180.681.014,84 66.724.372.081,56

Overlopende rekeningen en wachtrekeningen 19.910.149.928,10 22.520.993.036,40

100.774.403.622,57 92.758.306.482,13

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
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Wat de activa betreft, toont de vergelijking tussen 2014 en 2013 een daling van de liquide 
middelen met 15.736,5 miljoen euro aan, die voornamelijk te maken heeft met een vermin-
dering van de beschikbare tegoeden op de financiële rekeningen bij bpost (-14.338,1 miljoen 
euro). Op het passief valt de verschuiving binnen de structuur van de schulden op, meer 
bepaald de afbouw van de schulden op korte termijn ten voordele van die op lange termijn. 
De daling van het eigen vermogen (-12.071,9 miljoen euro) wordt in hoofdzaak verklaard 
door meer- of minwaarden in financiële vaste activa (+950,2 miljoen euro), herwaarderings-
meerwaarden van financiële deelnemingen (+1.738,6 miljoen euro) en de resultaatverdeling 
van het boekjaar 2014 (-14.709,9 miljoen euro). De saldi van de overlopende rekeningen en 
de wachtrekeningen zijn met 2.614,7 miljoen euro op het actief en met 2.610,8 miljoen op 
het passief gestegen.

Ook in 2014 steunt de jaarrekening niet op een volledige inventaris van de bezittingen, 
rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook zoals artikel 16 van de wet van 
22 mei 2003 voorschrijft. De departementen hebben immers 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. Op 31 december 2016 zou dus een volledig beeld van de pa-
trimoniale toestand van het algemeen bestuur voorhanden moeten zijn.

1.2 Resultatenrekening
De gegevens van de resultatenrekening 2014 kunnen als volgt worden samengevat:
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Tabel 2 –  Resultatenrekening 2014 – geconsolideerd (in euro)

Kosten 2013 2014

Aanwending van consumptiegoederen en dien-
sten van derden voor bewerking of doorverkoop

18.209.115,73 14.742.643,86

Andere aanwendingen van verbruiksgoederen 
en van diensten van derden

1.816.936.927,07 1.928.421.732,20

Directe en indirecte bezoldigingen van het per-
soneel en van daarmee gelijkgestelde personen

5.920.901.956,79 6.082.772.754,96

Economische afschrijvingen op oprichtingskos-
ten en op immateriële en materiële vaste activa

242.937.991,41 267.657.583,04

Economische subsidies aan productie 1.834.379.651,13 1.410.340.794,15

Intresten	en	andere	courante	financiële	lasten	 13.476.834.060,21 13.451.083.289,01

Sociale prestaties 2.648.929.358,98 2.689.048.318,40

Andere inkomensoverdrachten dan sociale 
prestaties

82.396.649.062,13 84.918.077.386,69

Andere kapitaaloverdrachten 2.370.336.322,82 2.318.310.559,03

kapitaalverliezen 3.157.906.617,31 1.023.865.227,96

Dotaties aan eigen gereserveerde fondsen en 
aan	voorzieningen	voor	risico’s	en	kosten

241.047.997,39 100.537.190,74

Totale kosten 114.125.069.060,97 114.204.857.480,04

Opbrengsten 2013 2014

Verkopen van handelsgoederen met het oog op 
hun doorverkoop

405.228.586,30 112.740.298,37

Gefactureerde prestaties van diensten 2.183.383.390,52 1.953.285.545,62

Belastingen op productie en invoer 36.590.643.583,72 37.574.321.171,04

Courante belastingen op inkomen en op  
vermogen

55.979.691.310,96 55.924.293.986,86

Intresten	en	andere	courante	financiële	inkom-
sten – te ontvangen huurprijzen voor terreinen 
en minerale reserves

	3.803.741.959,03 2.885.875.761,65

Andere inkomensoverdrachten dan belastingen 
en sociale bijdragen

699.831.592,70 505.074.532,92

Andere kapitaaloverdrachten 227.895.892,69 423.298919,62

kapitaalwinsten -2.516.232.947,65 2.549.947.842,07

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

	40.754.102,20 42.400.159,66

Totale opbrengsten 97.414.937.470,47 101.971.238.217,81

Resultaat van het boekjaar -16.710.131.590,50 -12.233.619.262,23

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Het economisch resultaat voor 2014 is met 4.476,5 miljoen euro verbeterd ten opzichte van 
het resultaat van 2013, dit vooral door een toename van de opbrengsten (+4.556,3 miljoen 
euro).
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Voor de opbrengsten doen de opvallendste verschillen met 2013 zich voor bij de kapitaal-
winsten (+5.066,2 miljoen euro), de belastingen op productie en invoer (+983,7 miljoen 
euro) en de intresten en andere courante financiële inkomsten (-917,9 miljoen euro).

Wat de kosten betreft, is er een belangrijke stijging van de andere inkomensoverdrach-
ten dan sociale prestaties (+2.521,4 miljoen euro) en een daling van de kapitaalverliezen 
(-2.134,0 miljoen euro).

Het Rekenhof zet de oorzaken daarvan uiteen onder punt 3 van dit hoofdstuk.

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.

Tabel 3 –  Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen 2014 (in euro)

Begrotingsuitgaven – Klasse 8 Begrotingsontvangsten – Klasse 9

Niet-uitgesplitste uitgaven 755.392,72 Niet-uitgesplitste  
ontvangsten

21.631.216,36

Lopende	uitgaven	voor	
goederen en diensten

8.067.982.461,71 Lopende	ontvangsten	
voor goederen en  
diensten

1.898.482.952,93

Renten en bijdrage in toe-
vallige exploitatieverliezen 
van overheidsbedrijven

12.046.494.604,54 Inkomsten uit eigendom 1.482.766.300,95

Inkomensoverdrachten 
aan andere sectoren

8.898.327.939,01 Inkomensoverdrachten 
van andere sectoren

43.524.217.735,11

Inkomensoverdrachten 
binnen de sector overheid

29.333.298.005,21 Inkomensoverdrachten 
binnen de sector  
overheid

106.427.137,43

kapitaaloverdrachten	aan	
andere sectoren

1.983.533.745,87 kapitaaloverdrachten	
van andere sectoren

407.843.563,91

kapitaaloverdrachten	bin-
nen de sector overheid

368.527.567,66 kapitaaloverdrachten	
binnen de sector  
overheid

10.000.000,00

Investeringen 231.763.406,36 Desinvesteringen 100.819.213,62

kredietverleningen,	
deelnemingen en andere 
financiële	producten

7.954.855.078,26 kredietaflossingen,	
vereffening	van	deel-
nemingen en verkoop 
van	andere	financiële	
producten

9.097.882.790,94

Overheidsschuld –  
boekhoudkundig saldo

29.705.589.643,05 Overheidsschuld –  
boekhoudkundig 
saldo 

36.237.402.460,74

98.591.127.844,39 92.887.473.371,99

Begrotingsresultaat -5.703.654.472,40

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom
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Het begrotingsresultaat van -5.703,7 miljoen euro vloeit voort uit de deficitaire lopende 
en kapitaalverrichtingen (-12.235,5 miljoen euro) en de positieve verrichtingen inzake de 
staatsschuld (+6.531,8 miljoen euro). Dat positief saldo van de verrichtingen van de staats-
schuld betekent dat de Staat in 2014 meer geleend heeft dan hij heeft terugbetaald.

De totalen van de begrotingsontvangsten en -uitgaven in deze tabel verschillen met 
150,3 miljoen euro van de bedragen die in de uitvoeringsrekening van de begroting zijn 
opgenomen (cf. hoofdstuk 2 – tabel 18 en tabel 19). Dit heeft te maken met ontvangsten die 
als negatieve uitgaven in de uitgavenrekening werden geboekt 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 oorspron-
kelijke 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.

1.4 Economisch resultaat en begrotingssaldo
Het economisch resultaat en het begrotingssaldo komen als volgt tot stand:

Tabel 4 –  Economisch resultaat en begrotingssaldo (in miljoen euro)

Economisch resultaat

2013 2014

Opbrengsten 97.414,9 101.971,2

kosten 114.125,1 114.204,9

Resultaat -16.710,1 -12.233,6

Begrotingssaldo op basis van de samenvattende rekening

Ontvangsten 111.495,0 92.887,5

Uitgaven 106.864,5 98.591,1

Nettobegrotingssaldo 4.630,5 -5.703,7

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

Het verschil (6.529,9 miljoen euro) tussen het economische en het budgettaire resultaat 
voor 2014 wordt als volgt verklaard.

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.

Anderzijds zijn opbrengsten en kosten die niet zijn gekoppeld aan financiële bewegingen 
(bv. afschrijvingen, waardeverminderingen, herwaarderingen) per definitie niet van bud-
gettaire 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. opname 
en afbetaling van leningen en investeringen in vaste activa).
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De tabel hieronder geeft meer details over de overgang van het economisch resultaat naar 
het begrotingssaldo:

Tabel 5 –  Overgang economisch resultaat naar begrotingssaldo (in miljoen euro)

Kosten Opbrengsten

Economisch resultaat 114.204,9 101.971,2

Resultaatverwerking -100,5 -42,4

Budgettaire verrichtingen andere dan kos-
ten	en	opbrengsten,	waarvan:

36.160,3 45.201,5

		vaste	activa	(subklasse	20	t/m	27) 889,6

  staatsschuld 35.260,4 45.157,7

  andere 10,3 43,8

kosten,	niet	begrotingsuitgaven -469,2

Opbrengsten,	niet	begrotingsontvangsten -3.756,5

Verrichtingen	buiten	de	begrotingssecties,	
waarvan:

-50.963,2 -50.356,9

  toewijzingsfondsen -50.926,4 -50.318,5

  virtuele fondsen -33,1 -31,4

  andere -3,8 -7,0

Diverse -90,8 13,7

Budgettair resultaat (rekening van uit-
voering van de begroting)

98.741,4 93.030,6

Geannuleerde vastgestelde rechten 7,2

Herklassering ESR-codes van uitgaven -150,1 -150,1

Herklassering ESR-codes van ontvangsten -0,2 -0,2

Budgettair resultaat (klassen 8 en 9) 98.591,1 92.887,5

          Uitgaven Ontvangsten

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van Fedcom

2 Algemene commentaar

2.1 Boeking op basis van vastgestelde rechten
Sinds de controle van de rekeningen van het jaar 2010217 heeft het Rekenhof gewezen op drie 
principes, die het nadien regelmatig heeft herhaald en die nog steeds onvoldoende worden 
toegepast:

• Alle begrotingsverrichtingen die tijdens een boekjaar plaatsvinden (met inbegrip van 
de te ontvangen facturen) moeten in de algemene boekhouding en begrotingsboekhou-
ding van dat dienstjaar worden opgenomen.

• Om tot een boekjaar te behoren, moeten de verrichtingen vóór 31 december van het jaar 
worden vereffend en in de boekhouding worden opgenomen vóór 31 januari van het jaar 
dat daarop volgt;

• Elke verrichting moet steunen op een origineel en goedgekeurd verantwoordingsstuk.

217 Cf.	Rekenhof,	168e	Boek,	Volume	I,	p.	135.
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Die principes houden verband met het begrip vastgesteld recht zoals dat in de wetgeving 
gedefinieerd is. In de praktijk wijkt de boekhouding echter van die definitie af, zoals blijkt 
uit de vier volgende voorbeelden.

1. De omzendbrief van de minister van Begroting die tot doel had instructies te geven met 
het oog op de afsluiting van de begrotingsboekhouding en de algemene boekhouding voor 
het begrotingsjaar 2014218. De ministerraad keurde het ontwerp van die omzendbrief goed 
op 5 december 2014.

Punt 4 van die omzendbrief preciseert dat de verplichting voor de administratie om over een 
verantwoordingsstuk te beschikken om een recht vast te stellen, moet worden begrepen als 
de verplichting om over een door de minister of een gedelegeerde ambtenaar aanvaarde en 
nageziene factuur te beschikken. Die bepalingen, die het algemeen bestuur gevolgd heeft, 
zijn echter in strijd met het wettelijk kader. Artikel 8 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt 
immers vier noodzakelijke en voldoende voorwaarden om een verrichting als een vastge-
steld recht te kunnen beschouwen:

• het bedrag moet op nauwkeurige wijze zijn vastgesteld;
• de identiteit van de schuldeiser is bepaalbaar;
• de verplichting om te betalen bestaat;
• de boekhoudkundige entiteit moet in het bezit zijn van een verantwoordingsstuk.

De voorbereidende werken van de wet verduidelijken deze laatste vereiste:

“Het verantwoordingsstuk in het bezit van de betrokken dienst, dat de vierde voorwaarde 
uitmaakt van dit artikel, betreft elk document dat het ontstaan van het recht kan aantonen; 
het gaat dus niet noodzakelijk over een factuur, ook een intern document kan voldoende 
blijken”219.

De verplichting opleggen dat het verantwoordingsstuk voor een begrotingsverrichting een 
goedgekeurde en nageziene factuur moet zijn, voegt bijgevolg een voorwaarde aan de wet 
toe waardoor bepaalde verrichtingen ten onrechte uit de jaarrekening worden uitgesloten.

In hetzelfde punt 4 van de omzendbrief staat te lezen:

“Facturen of schuldvorderingen die pas toekomen bij de FOD’s na 31 december 2014 moeten 
aangerekend worden op de vereffeningskredieten van 2015. Deze termijn is evenwel ver-
lengd tot 12 januari 2015 voor facturen wegens levering van goederen en diensten waarvoor 
de levering werd aanvaard uiterlijk op 31 december”.

Het Rekenhof onderstreept dat 12 januari als datum ook in strijd is met het wettelijk en 
regelgevend kader, dat 31 december als uiterste datum voor de vereffening van de verrich-
tingen oplegt. Het preciseert echter dat die uitgaven effectief aan het boekjaar 2014 toege-
rekend moesten worden, aangezien het wettelijk en regelgevend kader in casu bepaalt dat 

218 Omzendbrief ABB5/430/2014/158 van 5 december 2014.
219 Parl. St.	kamer,	DOC	50	1870/1,	commentaar	nr.	127	op	artikel	8.
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die verrichtingen vóór 31 december 2014 moeten worden vereffend op basis van de notie van 
te ontvangen facturen220.

Die twee preciseringen die via een omzendbrief werden verstrekt – de toevoeging van een 
voorwaarde aan de wet en de keuze van 12 januari als ultieme datum voor de vereffening – 
hebben een negatieve weerslag gehad op de getrouwheid van de rekeningen die het Reken-
hof niet heeft kunnen becijferen221.

2. De boeking en de aanrekening van de afgrenzingsverrichtingen worden geregeld door de 
hoofdstukken 1 tot 3 van titel II van de wet van 22 mei 2003 en door het boekhoudplan als 
bijlage bij het koninklijk besluit van 10 november 2009. Daarin wordt onder meer bepaald 
dat te ontvangen facturen in de algemene en de begrotingsboekhouding moeten worden 
opgenomen: op het einde van het boekjaar moet de administratie de bestellingen van goe-
deren of diensten inventariseren die werden ontvangen en goedgekeurd, en waarvoor ze 
niet beschikt over een schuldvorderingsverklaring of een factuur. Het aan die verrichtin-
gen gekoppelde vastgestelde recht moet in de algemene boekhouding worden geboekt en 
worden aangerekend op de basisallocaties ad hoc. Wil men de vastgestelde rechten aan het 
jaar N toerekenen, dan moeten ze uiterlijk op 31 december van dat jaar zijn vereffend, terwijl 
die afsluiting nog de hele maand januari van het daaropvolgende jaar in de algemene boek-
houding en de begrotingsboekhouding van datzelfde boekjaar kan worden ingeschreven. 
Later, bij de ontvangst van de factuur, zal de schuld moeten worden overgeboekt naar een 
rekening schulden aan leveranciers, zonder weerslag op de begrotingsboekhouding.

De departementen zijn van die bepalingen afgeweken op basis van instructies van de dienst 
Federale Accountant (of van eigen instructies van Defensie) en hebben zoals de voorgaande 
jaren te ontvangen facturen volgens een ander schema in de algemene boekhouding ge-
boekt222 en niet aangerekend in de begrotingsboekhouding. De dienst Federale Accountant 
heeft vroeger uitgelegd dat SAP/Fedcom niet was geparametreerd om de te ontvangen fac-
turen correct te boeken en aan te rekenen, als gevolg van een beslissing die in 2008 werd 
genomen om enkel op basis van facturen te boeken223. Diezelfde dienst legt uit dat die pa-
rametrering in de toekomst misschien zal worden herzien.

Het Rekenhof stelt een werkwijze vast die de scheiding tussen boekjaren niet naleeft: hoe-
wel 31 januari 2015 de uiterste datum is om vastgestelde rechten in de boekhouding van het 
boekjaar 2014 te boeken, heeft de administratie nog heel het eerste semester van 2015 begro-
tingsverrichtingen inzake ontvangsten en uitgaven ten laste van het boekjaar 2014 geboekt. 
Op basis van de steekproeven van onderzochte verrichtingen (getrokken uit SAP/Fedcom) 
werden belangrijke anomalieën vastgesteld bij de FOD Justitie en de Federale Politie224, maar 
eveneens bij de FOD Financiën225. Evenzo werden in de eerste maanden van het boekjaar 
2014 nog verrichtingen aan het boekjaar 2013 toegevoegd. De dienst Federale Accountant 

220 Zie punt 3.2.2.1 over de te ontvangen facturen.
221 Het	Rekenhof	merkt	bv.	op	dat	de	FOD	Financiën	in	2015	meer	dan	4.000	verrichtingen	heeft	vereffend	terwijl	deze	

in de rekeningen van het jaar 2014 werden geboekt.
222 met uitzondering van de FOD Justitie die geen enkele te ontvangen factuur heeft geboekt.
223 Rekenhof,	171e	Boek,	Volume	I,	p.	173.
224 Respectievelijk	118,3	miljoen	euro	voor	de	verrichtingen	van	het	Belgisch Staatsblad	en	54,4	miljoen	euro	dotaties	

aan de politiezones.
225 Ontvangsten	van	Finshop,	negatieve	ontvangsten	op	de	OLO’s	en	personeelsuitgaven.
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legt uit dat hij de kwaliteit van de rekeningen wil verbeteren door dergelijke boekingen toe 
te laten. Dat is weliswaar een eerbaar doel, maar dat kan niet op die manier worden bereikt, 
ten koste van de niet-naleving van het wettelijk en regelgevend kader.

3. Door de parametrering van de toepassing SAP/Fedcom worden schulden niet geboekt 
als er niet voldoende vereffeningskredieten zijn226. Dat is strijdig met het wettelijk en regle-
mentair kader dat dergelijke praktijken strikt wilde vermijden.

4. Voor een belangrijk aantal verrichtingen wordt de verplichting uit artikel 12 van de wet 
van 22 mei 2003 om over een verantwoordingsstuk voor elke geboekte verrichting te be-
schikken, niet nageleefd, vooral bij de ontvangsten227.

2.2 Heropening van voorgaande boekjaren in SAP/Fedcom
Het Rekenhof stelde tijdens voorgaande jaarrekeningcontroles vast dat de boekhouding 
van voorgaande jaren werd gewijzigd na de afsluiting van het boekjaar. Dit had tot gevolg 
dat de rekening die in het Boek van het Rekenhof werd gepubliceerd, verschilde, enerzijds 
van de rekening die de minister van Begroting in de jaarrekening had voorgesteld als boek-
jaar om mee te vergelijken, en anderzijds van de cijfers die in SAP/Fedcom vermeld staan. 
De aanpassingen hadden betrekking op rechtzettingen van boekingen of op de boeking van 
bijkomende posten om de inventaris te vervolledigen of te corrigeren.

In het verleden waren er ook aanwijzingen over een gebrek aan samenhang in de openings-
balans van de departementen bij de opstart in Fedcom en dit zowel langs de actief- als de 
passiefzijde van de balans. Tegenover de ingebrachte activa integreerden sommige departe-
menten vooral het eigen vermogen terwijl andere departementen ook schulden inbrachten. 
De aanpassingen die nadien aan het eigen vermogen en de balansen van de departementen 
werden aangebracht, gebeurden met terugwerkende kracht, eveneens door de heropening 
van voorgaande boekjaren. Die aanpassingen deden besluiten dat de initiële toestand of 
de afgesloten balans geen correct en volledig beeld vertoonde. In SAP/Fedcom noch in de 
toelichtende staten bij de jaarrekening werden die aanpassingen toen duidelijk toegelicht.

Het Rekenhof heeft steekproeven uitgevoerd op de gegevens die in SAP/Fedcom zijn ge-
boekt, om na te gaan of nog wijzigingen werden doorgevoerd na datum van afsluiting van 
een boekjaar. De analyse heeft aangetoond dat er na de afsluiting van het boekjaar 2013 in 
2014 en 2015 nog aanpassingen werden doorgevoerd in de boekjaren 2011 (voor één depar-
tement), 2012 (voor drie departementen) en 2013 (voor zeven departementen). In de meeste 
gevallen ging het om de afpunting op een identieke balansrekening of onderling op meer-
dere balansrekeningen, zonder impact op het resultaat of zonder beïnvloeding van het to-
tale balanssaldo op het einde van het boekjaar. In één geval was er wel een impact op het 
totale saldo op het einde van het boekjaar van de rekeningen van de klasse 0 (rechten en 
plichten buiten balans).

226 Het Rekenhof heeft bijvoorbeeld de vermelding “geen vereffeningskrediet 2014, wachten op overdracht PO 2015” 
gevonden op het verantwoordingsstuk van een verrichting in de boekhouding van het jaar 2015. Een ander depar-
tement	heeft	verklaard	dat	het	een	factuur	van	0,5	miljoen	euro	niet	heeft	vereffend	in	2014	omdat	er	niet	genoeg	
krediet	was.	Evenzo	werden	facturen	van	2013	bij	gebrek	aan	kredieten	vereffend	in	2014.

227 Zie	verder	in	dit	hoofdstuk,	punt	3.1	over	de	ontvangstencyclus.
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Het Rekenhof wijst erop dat dergelijke wijzigingen ingaan tegen de toepasselijke normen en 
dat ze de vergelijkbaarheid van de financiële staten schaden.

3	 Specifieke	commentaar

3.1 Ontvangstencyclus

3.1.1	 Economisch	belang	van	de	opbrengsten
Het economische belang van de opbrengsten wordt uitgedrukt door het totaal van de ge-
realiseerde opbrengsten (resultatenrekening) en sommige vorderingen op korte en lange 
termijn (balans).

De totale opbrengsten van het boekjaar 2014 bedragen 101.971,2 miljoen euro tegenover 
97.414,9 miljoen euro in 2013. De toename met 4.556,3 miljoen euro wordt in belangrijke 
mate verklaard door een toename van de kapitaalwinsten (+5.066,2 miljoen euro)228 en van 
de belastingopbrengsten (+928,3 miljoen euro).

De vorderingen op meer dan één jaar bedragen 7.531,6 miljoen euro, een stijging met 
544,9 miljoen euro ten opzichte van 2013. De vorderingen op lange termijn zitten vooral bij 
de dienst van de Schuld (4.022,3 miljoen euro), de FOD Financiën (3.312,7 miljoen euro229), 
de FOD Volksgezondheid (109,7 miljoen euro230), de FOD Buitenlandse Zaken (67,5 miljoen 
euro) en de FOD Mobiliteit (18,8 miljoen euro). Voor het overige hebben de FOD Justitie, 
de FOD Binnenlandse Zaken, de Federale Politie en de FOD Economie nog vorderingen op 
lange termijn voor een minder relevant bedrag.

Het aandeel van de vorderingen op korte termijn is gelijk aan 8.498,1 miljoen euro. 97,2 % 
ervan heeft te maken met het beheer van de rijksschuld. De stijging met 2.054,0 miljoen 
euro ten opzichte van 2013 wordt in hoofdzaak verklaard door de boeking eind decem-
ber 2014 van uitgifteverrichtingen van schatkistbons in vreemde valuta (tegenwaarde 
2.219,8 miljoen euro), waarvan de financiële afwikkeling in januari 2015 heeft plaatsgehad.

3.1.2	 Boekhoudkundige	verwerking	van	opbrengsten	en	vastgestelde	rechten

3.1.2.1 Algemene vaststellingen
Op het vlak van de opbrengsten en de vorderingen geeft de jaarrekening 2014 geen correct 
en volledig beeld. De vaststellingen die het Rekenhof naar aanleiding van de controle van 
de jaarrekeningen 2012 en 2013 had geformuleerd, blijven van kracht:

228 Het betreft een boekhoudkundige rechtzetting. In de jaarrekening 2013 werd de terugname van herwaarderings-
meerwaarden verkeerdelijk geboekt op de debetzijde van de opbrengstenrekening waarop de oorspronkelijke her-
waarderingsmeerwaarde werd geboekt. Hierdoor werden de kosten en opbrengsten in de jaarrekening 2013 met 
4.205,5	miljoen	euro	onderschat.	In	de	jaarrekening	2014	worden	zij	nu	op	de	gepaste	kostenrekeningen	geboekt.	
Zie	Rekenhof,	171e	Boek,	Volume	I,	p.	143.

229 Het saldo van de openstaande vorderingen van de FOD Financiën is aanzienlijk lager dan in 2013 omdat de vorde-
ringen	betreffende	de	rijksschuld	vanaf	2014	onder	een	apart	bedrijfsnummer	5100	(Rijksschuld)	worden	opgeno-
men.	Het	openstaande	saldo	betreft	vooral	de	portefeuille	OLO’s	belegd	door	de	Deposito-	en	Consignatiekas.

230 Herclassering van het openstaand bedrag inzake de terugbetaling van voorschotten toegekend aan de ziekenhui-
zen naar een vordering op lange termijn.
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• Op basis van steekproeven op de verrichtingen in SAP/Fedcom blijkt dat sommige de-
partementen nog opbrengsten na 31 januari aan het voorgaande boekjaar hechten231.

• Bepaalde niet-fiscale ontvangsten worden niet op het moment van het ontstaan van 
het recht maar op het moment van de eigenlijke inning geboekt232, wat leidt tot een 
vertraagde boeking en een onderschatting van de opbrengsten en de eraan gekoppelde 
debiteuren.

• Door een verkeerde toepassing van de notie van het vastgesteld recht treden er verschui-
vingen van de opbrengsten op binnen hetzelfde boekjaar of tussen de boekjaren.

• De aard van de prestaties en de periode waarop de opbrengsten betrekking hebben, 
kunnen niet altijd worden afgeleid uit de historiek van de grootboekrekeningen.

• Niet alle departementen boeken de afsluitingsverrichtingen en de regularisaties zoals 
op te stellen facturen en creditnota’s, de over te dragen opbrengsten en de toe te re-
kenen opbrengsten, waardoor op de afsluitingsdatum geen correcte afgrenzing van de 
opbrengsten is gebeurd.

• Grote tijdsverlopen tussen de documentdatum, de boekingsdatum en de invoerdatum 
werden vastgesteld, net zoals onlogische data, wat wijst op een laattijdige invoer van de 
verantwoordingsstukken en een onregelmatige boeking van de opbrengsten.

• Opbrengstenrekeningen worden niet steeds consistent gebruikt. De erop geboekte be-
dragen fluctueren soms sterk233 en ze bevatten rechten die aan het vorige boekjaar had-
den moeten worden gehecht.

Ook uit een controle van de verrichtingen geboekt op het boekjaar 2015 blijkt dat sommige 
verrichtingen nog op het boekjaar 2014 betrekking hadden.

3.1.2.2 Bijzondere vaststellingen
Bij de FOD Sociale Zekerheid werden tot en met het boekjaar 2013 de vastgestelde rechten 
die gekoppeld zijn aan de teruggevorderde tegemoetkomingen gehandicapten (GL 761625) 
slechts één maal per jaar verwerkt en aan deze rekening toegewezen. Vanaf het boekjaar 
2014 worden de vastgestelde rechten op maandelijkse basis verwerkt via de subrekening 
666810. De aanpassing van de maandelijkse situatie vastgestelde rechten kan leiden tot 
zowel een debet- als een creditbeweging234.

Op de passiefzijde van de balans van de FOD Volksgezondheid noteert de subrekening 
493090 – Ontvangsten veiling emissierechten een saldo van 212,1 miljoen euro op 31 decem-
ber 2014. Bij de banksaldi staat er een identiek bedrag open op de subrekening 551313 – Vei-
ling Emissierechten. Er zijn in 2014 geen toewijzingen aan de opbrengsten gebeurd omdat de 
bestemming van de gelden nog niet bekend is.

231 meer bepaald de FOD Justitie (voor de achterstallige opbrengsten van het Belgisch Staatsblad)	en	de	FOD	Perso-
neel en Organisatie (voor recuperaties personeelslasten).

232 meer bepaald bij de FOD Financiën (voor de bijdragen aan het Bijzonder Beschermingsfonds en het Resolutiefonds 
van de Deposito- en Consignatiekas) en de FOD Buitenlandse Zaken (voor de verkoop van gronden en gebouwen 
en voor achterstallige consulaire rechten en visa).

233 Bv.	bij	de	FOD	Buitenlandse	Zaken	(voor	de	opbrengsten	afkomstig	van	de	Nationale	Loterij)	en	bij	de	FOD	Econo-
mie (voor de derdengelden – European Patent Office).

234 De schommelingen van de vastgestelde rechten (totaal van debets en credits tijdens het boekjaar 2014) vertonen 
een	saldo	van	-5,8	miljoen	euro	(creditsaldo).
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3.1.2.3 Gebruik van verantwoordingsstukken
De departementen leggen niet altijd afdoende verantwoordingsstukken voor de verwerking 
van de opbrengsten voor. Soms zijn de verantwoordingsstukken ook te summier en kan de 
vaststelling van het recht niet worden afgeleid.

Voorts stelt het Rekenhof vast dat:

• de aard en de omvang van de in SAP ingevoerde gegevens en de kwaliteit van de in 
hoofdzaak papieren verantwoordingsstukken voor de boekhoudkundige registraties 
verschillen per departement en dat ze worden bepaald door de interne monitoring die 
de stafdienst Budget & Beheerscontrole, de rekenplichtige of de ordonnateur wenst uit 
te voeren;

• de uitgaande schuldvorderingen zelden verwijzen naar de verantwoordingsstukken die 
de basis vormen voor de facturatie en dat soms kopieën van het postrekeninguittreksel 
als enige verantwoording worden gebruikt, waardoor het moeilijk is de aard van de pres-
taties en de boeking op de correcte grootboekrekening duidelijk af te leiden;

• de boeking van het recht niet steeds gebeurt op basis van een administratief document 
tot vaststelling van het recht, dat vooraf door de ordonnateur wordt opgesteld, geda-
teerd en ondertekend en waaruit blijkt dat de vier voorwaarden van artikel 8 van de wet 
van 22 mei 2003 zijn vervuld;

• voor meerdere boekingen of tegenboekingen van een opbrengst vaak eenzelfde verant-
woordingsstuk wordt gebruikt zonder vermelding waarom een boeking al dan niet werd 
rechtgezet.

3.1.3	 Vorderingen	op	minder	dan	één	jaar
Op basis van de vergelijkende cijfers in de proef- en saldibalans op 31 december 2014 en de 
uitgevoerde steekproeven op de ontvangsten van het boekjaar 2014, kan het Rekenhof zich 
niet uitspreken over de volledigheid van de vorderingen op korte termijn. De oorzaak heeft 
te maken met vastgestelde rechten die laattijdig worden opgemaakt of op contante basis 
worden behandeld, en dus met een verkeerde toepassing van de notie van het vastgesteld 
recht door de departementen. De betalingen op individuele klantenrekeningen zijn soms 
nog niet afgepunt en sommige departementen hebben belangrijke openstaande saldi op 
wachtrekeningen in afwachting van verdere aanzuivering. Dit zorgt voor een niet gerecht-
vaardigde verhoging van het balanstotaal.

Een aantal departementen heeft nog oude vorderingen openstaan. Het is niet steeds dui-
delijk of het gaat om vorderingen op lange termijn dan wel om oninvorderbare vorderingen 
op korte termijn. Die situatie beïnvloedt de balansstructuur en het beeld dat men zich 
kan vormen over de tijd die nodig is om de bedragen in te vorderen. In tegenstelling tot 
de vorige jaarrekeningen zijn de vorderingen op korte of lange termijn in de jaarrekening 
2014 wel gepaster gerubriceerd en er werden, waar nodig, overboekingen gedaan van de 
lange termijn naar de korte termijn.

Een aantal departementen heeft vorderingen openstaan die dateren van vóór hun instap in 
Fedcom. De commentaar bij de jaarrekening 2014 geeft aan dat een verschillende werkwijze 
wordt gehanteerd naargelang het jaar waarin de departementen tot Fedcom zijn toegetre-
den. Voor de departementen van roll-out 3 (op 1 januari 2012) werden de openstaande vor-
deringen ingeboekt met de initiële documentdatum en is dus de hele historiek beschikbaar. 
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Voor alle andere departementen werden de openstaande vorderingen met een boekingsda-
tum die overeenstemt met de datum van hun intrede in Fedcom opgenomen, dus ongeacht 
hun ouderdom. Die situatie bemoeilijkt een transparant beeld van de ouderdomsbalans van 
de vorderingen.

Bij sommige departementen bevat de klantenbalans aanzienlijke bedragen die ten opzich-
te van het vorige boekjaar ongewijzigd zijn gebleven. Voor die ongewijzigde saldi of oude 
openstaande posten werden meestal geen waardeverminderingen voor dubieuze debiteu-
ren aangelegd235, ondanks de instructies die de dienst Federale Accountant had gegeven in 
het kader van de boeking van de eindejaarsverrichtingen.

Bij de FOD Financiën worden de verrichtingen van zowel de Dienst Alimentatievorderin-
gen (DAVO) als de Deposito- en Consignatiekas geïntegreerd. Die diensten werken nog met 
contante rechten terwijl een deel van hun verrichtingen op basis van vastgestelde rechten 
zou kunnen gebeuren.

3.1.4	 Vorderingen	op	lange	termijn
De langetermijnvorderingen in de jaarrekening 2014 hebben in belangrijke mate betrekking 
op titels van de staatsschuld die door het Agentschap van de Schuld worden teruggekocht 
in het kader van zijn beheersverrichtingen. De oprichting van een apart bedrijfsnummer in 
SAP/Fedcom236 om het beheer van de schuld in onder te brengen heeft geleid tot een aan-
zienlijke verschuiving van activa en passiva met de FOD Financiën. Hierdoor verdwijnen 
heel wat vorderingen op lange termijn uit de balans van de FOD Financiën.

Uit de historiek van de grootboekrekeningen blijkt daarnaast dat sommige vorderingen op 
lange termijn betrekking hebben op facturen van voorgaande boekjaren (4,2 miljoen euro) 
en op verrichtingen met documentdata 2015 (impact: -108,9 miljoen euro).

Bij de FOD Economie zijn de openstaande vorderingen met betrekking tot de aanvullende 
vergoedingen bovenop het brugpensioen in het kader van het textielplan niet in de jaarre-
kening opgenomen (70,5 miljoen euro)237.

Er werd daarenboven nog steeds geen oplossing uitgewerkt voor de vaststellingen die het 
Rekenhof in zijn vorige jaarrekeningcontrole maakte over een aantal oudere vorderingen 
van diverse aard (waaronder Europese toelagen uit de periode 1980-1992 en de periode 
1994-1999) die de FOD Werkgelegenheid voor rekening van de POD Maatschappelijke In-
tegratie opvolgt.

De vorderingen op de ziekenhuizen bij de FOD Volksgezondheid werden in 2014 naar de 
lange termijn overgeboekt, met uitzondering van de waardevermindering op die vorderin-
gen (van -113,4 miljoen euro) die op de korte termijn werd behouden.

235 meer bepaald voor de FOD Buitenlandse Zaken (voor de vordering op de leden van het Internationaal Bureau voor 
Douanetarieven	ten	belope	van	11,6	miljoen	euro),	de	FOD	Justitie,	de	FOD	Zekerheid	(voor	de	teruggevorderde	
tegemoetkomingen aan gehandicapten).

236 Bedrijfsnummer 5100.
237 Rekenhof,	 171e	Boek,	Volume	 I,	p.	 131.	 In	het	wetsontwerp	 tot	goedkeuring	van	de	algemene	 rekening	van	het	

algemeen	bestuur	van	het	jaar	2012	dat	op	24	juli	2015	werd	ingediend	bij	de	kamer	van	Volksvertegenwoordigers	
wordt het openstaande bedrag als oninvorderbaar beschouwd en dus op basis van een wettelijke machtiging kwijt-
gescholden.
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3.2 Uitgavencyclus
Het Rekenhof heeft de afsluitverrichtingen gecontroleerd en geanalyseerd. Daarnaast heeft 
het ook een selectie van 1.219 verrichtingen van het boekjaar 2014 (voor in totaal 9.381,1 mil-
joen euro238) in de zeventien aan de wet van 22 mei 2003 onderworpen departementen in 
detail onderzocht.

3.2.1	 Recurrente	controles	op	de	uitgaven
Bepaalde departementen leven de verplichting niet na om alle opgevraagde boekhoudkun-
dige inlichtingen en documenten over hun beheer aan het Rekenhof voor te leggen239.

Het Rekenhof stelt daarnaast vast dat de verantwoordingsstukken van een verrichting niet 
altijd correct zijn goedgekeurd en niet systematisch de mogelijkheid bieden te achterhalen 
welke ordonnateur de uitgave heeft goedgekeurd en wanneer. De leidinggevenden van het 
departement, maar ook het Rekenhof, kunnen daardoor niet nagaan of de persoon die de 
verantwoordelijkheid heeft genomen een uitgave definitief te vereffenen, daartoe ook be-
voegd was.

Het Rekenhof stelt vast dat er geen eenvormige werkwijze is om de belangrijke datums van 
een verrichting te boeken, wat gevolgen heeft voor de getrouwheid van de jaarrekening, 
onder meer wat de afgrenzing tussen de boekjaren betreft. Het beveelt dan ook aan de vol-
gende datums eenvormig te registreren:

• de datum op een verantwoordingsstuk;
• de datum waarop het verantwoordingsstuk werd ontvangen of aangemaakt;
• de datum waarop de verrichting werd vereffend;
• de datum waarop de verrichting in de boekhouding wordt geregistreerd.

Volgens de dienst Federale Accountant zal voor eind 2015 een omzendbrief worden uitge-
vaardigd om de werkwijzen te uniformeren. Daardoor zouden de verwerkingstermijnen van 
de verrichtingen nauwkeurig moeten kunnen worden ingeschat. Het gebeurt immers niet 
zelden dat bepaalde facturen worden geboekt en betaald enkele dagen nadat ze ontvangen 
werden, terwijl op basis van een goed beheer van de openbare gelden aanbevolen wordt 
dat ze worden betaald op het einde van de wettelijke of contractuele termijn. Omgekeerd 
gebeurt het dat die termijn oploopt tot één jaar of meer.

3.2.2	 Schulden	op	korte	termijn

3.2.2.1 Te ontvangen facturen
Krachtens het toepasselijke wettelijke en reglementaire kader moeten vastgestelde rechten 
waarvoor op 31 december 2014 nog geen verklaring van schuldvordering of een factuur ont-
vangen was, worden geboekt op de rekening ‘te ontvangen facturen’. Het betreft in principe 
enkel schulden die zijn ontstaan door de aankoop van goederen en diensten.

238 Dat	bedrag	moet	 in	verband	worden	gebracht	met	het	balanstotaal	 (totaal	van	de	activa)	van	92.758,3	miljoen	
euro	en	de	totale	kosten	van	57.272,5	miljoen	euro	(kosten	exclusief	overdrachten	naar	de	andere	institutionele	
overheden,	de	personeelskosten	en	de	intresten	op	openbare	leningen	die	aanvankelijk	nog	meer	dan	een	jaar	voor	
vervaldag zijn (rubriek 650)). 

239 Artikel 5bis van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
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Op 31 december 2014 was voor 46,5 miljoen euro geregistreerd aan te ontvangen factu-
ren. In 2014 werd nochtans geen enkele schriftuur van te ontvangen facturen op de begro-
ting aangerekend. Op basis van instructies van de dienst Federale Accountant boeken de 
departementen die schulden immers enkel in de algemene boekhouding en stellen ze de 
budgettaire aanrekening ervan uit tot het volgende jaar. Dit is strijdig met het principe van 
de gelijktijdige boeking in de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding zoals 
opgelegd door artikel 13 van de wet van 22 mei 2003. Bovendien verhinderen dergelijke 
onregelmatige instructies dat de in het boekhoudplan vooropgestelde procedure om de re-
kening ‘te ontvangen facturen’ te vereffenen wordt nageleefd240.

Zoals bepaald in het boekhoudplan moeten de verrichtingen van de rekening ‘te ontvangen 
facturen’, als begrotingsverrichtingen, vóór 31 december 2014 worden vereffend en uiterlijk 
op 31 januari 2015 worden geboekt. De dienst Federale Accountant geeft echter in de bo-
venvermelde omzendbrief van 5 december 2014 de datum van 27 februari 2015 als uiterste 
datum aan. Door maximaal gebruik te maken van die mogelijkheid hebben de diensten van 
algemeen bestuur alle te ontvangen facturen na de wettelijke vervaltermijn geboekt.

Het Rekenhof merkt eveneens op dat op basis van de voorgelegde verantwoordingsstukken 
zelden kan worden bepaald op welk moment de gedelegeerde ordonnateur de dienst of de 
levering van de goederen heeft aanvaard. Die informatie is nochtans essentieel om na te 
gaan of er echt een verplichting is om te betalen241.

Over het algemeen stelde het Rekenhof vast dat de boekingen van te ontvangen facturen 
betrekking hebben op een hele reeks facturen die dateren van 2014 en in dat jaar werden 
ontvangen. Ze hadden in de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding voor het 
jaar 2014 moeten worden geboekt, maar door vertraging bij de verwerking ervan werden ze 
enkel in de algemene boekhouding als te ontvangen facturen geboekt en, zoals hierboven 
beschreven, aangerekend op de begroting van het jaar nadien242.

Het Rekenhof herinnert er tot slot aan dat het beheer van de te ontvangen facturen tot doel 
heeft op het einde van het boekjaar te anticiperen op de ontvangst van facturen op basis 
van de bestellingen waarvoor prestaties of leveringen werden ontvangen en aanvaard. In 
de praktijk treden de departementen pas achteraf op door dat in het jaar N+1 te doen op 
basis van facturen die reeds waren geregistreerd ten tijde van de boeking (uiterlijk op 27 fe-
bruari 2015 voor het boekjaar 2014). Die methode sluit ten onrechte alle facturen uit die 
zijn binnengekomen na de datum waarop de te ontvangen facturen werden geboekt maar 
die betrekking hebben op prestaties en leveringen die in de loop van het jaar 2014 werden 
ontvangen en aanvaard.

240 Het boekhoudplan bepaalt dat die op het einde van het boekjaar geboekte schulden individueel worden overge-
boekt naarmate het algemeen bestuur de facturen ontvangt.

241 Met	toepassing	van	artikel	20,	2°,	van	het	koninklijk	besluit	van	10	november	2009	tot	vaststelling	van	het	boek-
houdplan	van	toepassing	op	de	federale	Staat	en	op	de	gemeenschappen,	de	gewesten	en	de	Gemeenschappelijke	
Gemeenschapscommissie.

242 De	FOD	Financiën	en	de	FOD	Buitenlandse	Zaken	hebben	bovendien	respectievelijk	5,4	miljoen	euro	en	11,3	mil-
joen	euro	 te	ontvangen	 facturen	geboekt,	ongeacht	of	de	goederen	en	diensten	 in	kwestie	al	dan	niet	werden	
geleverd/gepresteerd.	De	FOD	Economie	heeft,	op	een	overlopende	rekening	voor	opbrengsten,	een	bedrag	van	
2,4	miljoen	euro	ingeschreven	dat	overeenstemt	met	een	storting	aan	het	Europees	Octrooibureau,	terwijl	die	ver-
richting geen betrekking heeft op de aankoop van een goed of een dienst. Bij de FOD mobiliteit werd een bedrag 
van	0,17	miljoen	euro	voor	een	op	20	januari	2015	geleverde	en	aanvaarde	prestatie	ten	onrechte	opgenomen	in	de	
te ontvangen facturen. 
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3.2.3	 Personeelscyclus243

3.2.3.1 Reconciliatie
De personeelsuitgaven bestaan voornamelijk uit kosten die via een interface worden ge-
boekt in SAP/Fedcom. Deze interfacebestanden worden voor de Federale Politie en Defen-
sie aangeleverd door hun eigen personeelsadministraties en voor de andere departementen 
door de CDVU-dienst Wedden, die deel uitmaakt van de Administratie Betalingen van de 
FOD Financiën.

Om na te gaan of de personeelsuitgaven correct in de jaarrekening 2014 werden verwerkt, 
heeft het Rekenhof de uitgaven die in SAP/Fedcom werden opgenomen via interface verge-
leken met de samenvattende tabellen afkomstig van de personeelsadministraties of van de 
CDVU – dienst Wedden. Op basis van de verkregen informatie stelde het Rekenhof nega-
tieve reconciliatieverschillen244 vast voor een bedrag van 5,5 miljoen euro, waarvan 3,9 mil-
joen euro bij de FOD Economie en 1,6 miljoen euro bij de FOD Justitie. De CDVU kon deze 
verschillen onvoldoende verklaren.

Aansluitend bij de vaststellingen in zijn audit van de personeelsuitgaven en –ontvangsten 
van het algemeen bestuur245 wijst het Rekenhof erop dat de departementen regelmatig de 
afstemming zouden moeten maken tussen de in SAP/Fedcom geboekte bedragen en het be-
stand over de budgettaire last dat de CDVU maandelijks naar hen terugkoppelt. Zij moeten 
de gegevens over de schommelingen en over een aantal bijzondere uitgaven zoals de premie 
voor competentieontwikkeling, de betaling van uitzonderlijke prestaties en de toelage voor 
personeelsleden die werken in opeenvolgende ploegen ook sneller en zorgvuldiger aan de 
CDVU meedelen.

3.2.3.2 Personeelsgerelateerde schulden en achterstallen
In de rubriek 444 werd een bedrag van 347,0 miljoen euro voor schulden inzake directe en 
indirecte bezoldigingen opgenomen. Deze daling met 46,1 miljoen euro tegenover 2013 is 
voornamelijk afkomstig van Defensie (-27,3 miljoen euro) en de FOD Financiën (-15,6 mil-
joen euro). Defensie verantwoordt deze afname door een te late afboeking inzake pensioe-
nen van 8,3 miljoen euro in januari 2014 enerzijds en een te hoge inschatting van nog te 
betalen competentiepremies voor een bedrag van 17,3 miljoen euro in 2013 anderzijds. Bij de 
FOD Financiën zijn de te betalen sociale bijdragen met 14,7 miljoen euro afgenomen.

Net zoals in de vorige jaarrekeningen zijn de personeelsschulden in de rubriek 444 onvol-
ledig. Zo goed als alle departementen nemen nog steeds personeelsgerelateerde schulden 
op in de rubrieken 440 en 460, die bedoeld zijn voor schulden ingevolge de aankoop van 
goederen en diensten. Ook in de rubrieken 408, 422, 423 en 462 zijn voor sommige depar-
tementen personeelsgerelateerde schulden (of vorderingen) opgenomen.

243 De personeelscyclus moet hier worden begrepen als de boekhoudkundige verwerking van de personeelsuitgaven 
en -ontvangsten en de interne controle erop.

244 Negatieve	verschillen	betekenen	dat	de	kosten	die	in	Fedcom	zijn	opgenomen	hoger	zijn	dan	de	confirmatie.	
245 Zie het artikel “Boeking van de personeelsuitgaven en -ontvangsten van het algemeen bestuur – fase 1” in hoofd-

stuk IV van dit Deel I van het Boek.
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Inzake de bedrijfsvoorheffing vertoont de algemene boekhouding 2014 een creditsaldo van 
306,9 miljoen euro op 31 december 2014246. 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, -41,4 miljoen euro voor 
2013 en 188,3 miljoen euro voor 2014. De bedragen van 2009 t.e.m. 2012 zijn ongewijzigd in 
vergelijking met de jaarrekening 2013 en zij hebben nagenoeg volledig betrekking op te be-
talen bedrijfsvoorheffing bij de Federale Politie en de FOD Financiën. Voor de jaren 2012 en 
2013 hebben de negatieve bedragen (debetsaldi) voor die beide departementen ook zo goed 
als allemaal te maken met te betalen bedrijfsvoorheffing. Het Rekenhof dringt er dan ook 
op aan dat zou worden nagegaan of alle posten nog terecht open staan en reëel verschuldigd 
zijn.

Tijdens de jaarafsluiting voerde elk departement een boeking uit voor de personeelsgerela-
teerde schulden met betrekking tot 2014 of eerder maar die pas tijdens het eerste kwartaal 
2015 zullen worden betaald (achterstallen). Defensie hield rekening met alle achterstallige 
personeelsuitgaven die geboekt zijn tot 31 januari 2015 (7,9 miljoen euro).

De achterstallen van de te betalen bezoldigingen, te betalen bedrijfsvoorheffing en te be-
talen sociale bijdragen worden op balansniveau niet op een aparte rekening geboekt. Ze 
worden op dezelfde schuldenrekeningen geboekt als de maandelijks verschuldigde lonen. 
Dit geldt trouwens ook voor de voorziening vakantiegeld en de competentiepremies.

Voor de achterstallen inzake vakantiegeld en competentiepremies is het opgegeven bedrag 
gelijk aan de in 2015 betaalde achterstallen.

3.2.3.3 Personeelsgerelateerde kosten
Niet alle verrichtingen worden op dezelfde wijze verwerkt. Sommige departementen gebrui-
ken voor de abonnementen woon-werkverkeer meerdere grootboekrekeningen terwijl an-
dere departementen enkel de grootboekrekening gebruiken die hiervoor in het algemeen 
boekhoudplan is opgenomen (62141). Hetzelfde geldt voor de kosten van gedetacheerde per-
soneelsleden die soms op de rekeningen van de subklasse 62 worden geboekt terwijl daar-
voor de subklasse 61 moet worden gebruikt. Tot slot worden ook geboortepremies en facturen 
voor (hospitalisatie)verzekeringen en facturen van de sociale dienst in SAP/Fedcom geboekt 
op de subrekeningen 622810 (5,7 miljoen euro) en 622990 (3,9 miljoen euro) die daarvoor 
niet zijn geschikt. Een meer correcte omschrijving van de rekeningen is dan ook aangewezen 
zodat de kosten erop terechtkomen overeenkomstig het voorwerp van de factuur.

Met uitzondering van de Federale Politie en de POD Wetenschapsbeleid hebben andere 
departementen in hun afsluitingsverrichtingen geen rekening gehouden met over te dragen 
kosten voor de abonnementen woon-werkverkeer.

Op basis van een analyse van de in SAP/Fedcom geboekte verrichtingen op de subklasse 
62 kan het Rekenhof zich niet uitspreken over de volledigheid van de in de jaarrekening 
2014 opgenomen kosten en gerecupereerde kosten van sommige departementen. Het on-
derzoek geeft in een aantal gevallen grote tijdspannes aan tussen de documentdatum, de 

246 Grootboekrekeningen 442415 Te betalen bedrijfsvoorheffing,	442420	Ingehouden bedrijfsvoorheffing – honoraria & 
vergoedingen en 442450 Te betalen bedrijfsvoorheffing pensioenen.
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boekingsdatum en de invoerdatum van de verrichtingen247. Bovendien is er sprake van een 
onregelmatige datumlogica248. Die vaststellingen kunnen wijzen op een laattijdige invoer 
van verantwoordingsstukken en een onregelmatige boeking van kosten.

Uit de analyse van de boekhouding bleek ook dat er bedragen werden opgenomen met do-
cumentdatum 2013 en 2015 (respectievelijk 8,0 en 5,2 miljoen euro). Het Rekenhof beveelt 
een correct datumgebruik en een tijdige registratie in SAP/Fedcom aan.

3.2.3.4 Vakantiegeld
Voor de departementen waarvoor de CDVU als dienstverlenende organisatie optreedt, 
werd de provisie vakantiegeld (205,9 miljoen euro), die eind 2014 werd aangelegd, berekend 
op basis van de werkelijk betaalde bedragen in mei 2014. Die methode, die ook in de vorige 
boekjaren werd gebruikt, houdt geen rekening met de wijzigingen in de personeelslast tij-
dens 2014 (bv. loonsverhogingen en in– en uitdiensttredingen). De provisie houdt evenmin 
rekening met vakantiegeld dat vervroegd wordt uitbetaald in andere maanden van het jaar 
(11,6 miljoen euro). De berekende bedragen kunnen hierdoor onderschat zijn249.

Het vakantiegeld van werknemers die in het kader van de zesde staatshervorming vanaf 
1 januari 2015 definitief zijn overgegaan naar de gemeenschappen en de gewesten250 werd 
in 2015 nog betaald door de federale Staat. Die betaling zal worden afgetrokken van de do-
taties die aan de gemeenschappen en gewesten moeten worden uitbetaald, voor in totaal 
4,7 miljoen euro.

De provisie vakantiegeld is bij de Federale Politie en Defensie gebaseerd op bedragen die 
in de initiële algemene uitgavenbegroting 2015 zijn geraamd (respectievelijk voor 41,9 en 
102,1 miljoen euro). In mei 2015 hebben die departementen respectievelijk 41,6 en 92,5 mil-
joen euro uitbetaald. Rekening houdende met vervroegd uitbetaalde vakantiegelden van 
respectievelijk 1,9 miljoen en 2,1 miljoen euro zou het bedrag dat ten laste van 2014 werd 
geboekt circa 1,6 miljoen euro te laag zijn voor de Federale Politie en 7,5 miljoen euro te 
hoog voor Defensie.

Het vakantiegeld dat gegenereerd wordt door het uitbetalen van competentiepremies wordt 
vanaf 2014 correct geboekt. Het wordt niet meer op de kostenrekening competentiepremies 
geboekt maar op de kostenrekening vakantiegeld, waardoor die rekening proportioneel 
sterker is gestegen dan in principe kon worden verwacht.

Het Rekenhof vestigt er voorts de aandacht op dat het vakantiegeld251 enkel in de algemene 
boekhouding 2014 werd geboekt terwijl het boekhoudplan bepaalt dat het ook in de 

247 Bijvoorbeeld	een	boekingsdatum	>	30	dagen	na	de	documentdatum	(impact:	30,5	miljoen	euro)	en	een	invoerda-
tum	>	30	dagen	na	de	boekingsdatum	(impact:	137,1	miljoen	euro).

248 Bijvoorbeeld	een	vroegere	boekingsdatum	dan	de	documentdatum	(impact:	9,6	miljoen	euro)	of	een	vroegere	in-
voerdatum	dan	de	boekingsdatum	(impact:	767,2	miljoen	euro).

249 Voor	de	POD	Wetenschapsbeleid	bedraagt	die	onderschatting	0,2	miljoen	euro.
250 Zie	art.	75,	§	1quater,	van	de	bijzondere	wet	van	16	januari	1989	betreffende	de	financiering	van	de	gemeenschap-

pen	en	gewesten	en	art.	1	van	het	kB	van	19	december	2014	tot	regeling	van	de	inhoudingen	voorzien	in	art.	75,	
§	1quater,	van	de	bijzondere	wet	van	16	januari	1989	betreffende	de	financiering	van	de	gemeenschappen	en	ge-
westen.

251 Dit geldt trouwens ook voor de competentiepremies.
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begrotingsboekhouding had moeten worden opgenomen. De dienst Federale Accountant 
erkent dat een boeking van de personeelskosten als schuld inderdaad een budgettaire aan-
rekening impliceert maar dat een dergelijke beslissing op een hoog administratief en poli-
tiek niveau moet worden genomen.

3.2.3.5 Overige sociale schulden
Voor de departementen waarvan de personeelskosten via de CDVU worden betaald, werden 
in 2014 geen aparte bedragen als competentiepremie geboekt aangezien die reeds vervat 
zitten in de berekening van de achterstallen en het vakantiegeld. De competentiepremies 
worden op het niveau van de balans evenmin geboekt op een aparte rekening.

Er werd tot slot geen voorziening aangelegd voor andere personeelsgerelateerde schulden 
zoals overuren, nog op te nemen vakantiedagen en compensatieverlof.

3.2.3.6 Overeenstemmingscontroles en afloopcontroles
Aansluitend bij zijn audit van de personeelsuitgaven en –ontvangsten waarvan sprake in 
punt 3.2.3.1, heeft het Rekenhof bijkomende financiële controles uitgevoerd op de perso-
neelsuitgaven van 2014.

Via overeenstemmingscontroles heeft het voor elk departement de overeenstemming na-
gegaan tussen de gegevens op de samenvattende opgave 325.xxx252 en de boekingen in SAP/
Fedcom. De reconciliatie kon niet worden gemaakt voor de departementen waarvoor de 
CDVU de personeelsuitgaven beheert.

Via afloopcontroles heeft het vastgesteld dat de per departement op 31 december 2014 open-
staande saldi van de bedrijfsvoorheffing (subrekening 442415) in de tussentijd zijn betaald.

3.3 Vaste activa

3.3.1	 Materiële	en	immateriële	vaste	activa
De materiële en immateriële vaste activa worden beter geboekt. Zo werden een aanzienlijk 
aantal vaste activa die niet meer worden gebruikt, uit gebruik genomen en werden vaste 
activa die de departementen voor hun overstap naar Fedcom in bezit hadden, geboekt. De 
FOD’s Mobiliteit, Binnenlandse Zaken, Financiën en Werk en ook de Federale Politie heb-
ben in 2014 vaste activa geboekt met een historische aankoopwaarde van 115,1 miljoen euro 
en een nettoboekwaarde van 31,5 miljoen euro253. In tegenstelling tot heel wat vroegere 
boekingen, wordt daarbij rekening gehouden met de effectieve datum van indienststelling 
van de vaste activa. Dat heeft een positieve weerslag op de kwaliteit van de jaarrekening.

Het Rekenhof herhaalt echter dat voor een aantal activa moet worden beslist of ze in de 
boekhouding van het algemeen bestuur dan wel in die van de Regie der Gebouwen worden 
geboekt254.

252 De	samenvattende	opgave	325.xxx	geeft	weer	voor	welk	bedrag	er	in	het	jaar	aan	bedrijfsvoorheffing	gestort	dient	
te worden.

253 De	totale	vaste	activa	van	het	algemeen	bestuur,	zonder	de	financiële	vaste	activa,	vertegenwoordigen	een	netto	
boekwaarde	van	6.566,6	miljoen	euro.

254 Met	uitzondering	van	Defensie,	waarvan	de	terreinen	en	gebouwen	op	de	actiefzijde	van	de	balans	staan,	en	van	de	
FOD Buitenlandse Zaken (voor enkele daarvan).
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Geen enkel departement boekt overigens afschrijvingen op de activa die in dienst genomen 
werden en door middel van te ontvangen facturen in de rekeningen 2014 geboekt werden. 
Net zoals de dienst Federale Accountant stellen ze dat de boekhoudingssoftware niet de 
mogelijkheid biedt om een dergelijke boeking uit te voeren, door de onjuiste parametrering 
van SAP/Fedcom.

Het Rekenhof merkt ook op dat departementen onderhoudscontracten voor verschillende 
jaren ten onrechte als vast actief blijven boeken. Ook informatica-uitgaven die het kenmerk 
van een actief hebben, worden ten onrechte als kosten geboekt.

3.3.2	 Financiële	vaste	activa

3.3.2.1 Algemeen
De financiële vaste activa bedragen 38.777,9 miljoen euro, een toename met 2.688,8 mil-
joen euro ten opzichte van de cijfers van 2013. Zowel aanschaffingen (+1.038,9 miljoen euro), 
desinvesteringen (-0,1 miljoen euro), uitboekingen (-5,4 miljoen euro), aanpassingen van de 
aanschaffingswaarden ten gevolge van wissel- en conversieverschillen (-83,2 miljoen euro) 
als herwaarderingen (+1.738,6 miljoen euro) liggen aan de basis van de toename. De finan-
cieel vaste activa zijn in het bezit van de FOD Financiën (35.257,7 miljoen euro), de FOD 
Mobiliteit (1.778,8 miljoen euro), de FOD Buitenlandse Zaken (921,5 miljoen euro), de FOD 
Economie (797,9 miljoen euro) en de FOD Kanselarij van de eerste Minister (22,0 miljoen 
euro).

De toename van de aanschaffingswaarden is te vinden bij de FOD Buitenlandse Zaken 
(62,2 miljoen euro waarvan 50,0 miljoen euro ingevolge de inschrijving op certificaten 
van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) en 12,2 mil-
joen euro ingevolge nieuwe aanschaffingen voor de West-African Development Bank en 
bij de FOD Financiën (+556,3 miljoen euro voor het Europees Stabiliteitsmechanisme en 
+420,4 miljoen euro voor de werking van het IMF).

De schommelingen door de conversie- en wisselkoersverschillen hebben bij de FOD Bui-
tenlandse Zaken te maken met de Inter-American Development Bank en de omrekening 
van de participaties tegen slotkoers (+5,9 miljoen euro) en bij de FOD Financiën met het 
IMF en de omrekening van de participaties tegen slotkoers (-89,1 miljoen euro).

3.3.2.2 Inventarisatie en waardering van de participaties

a) Inventarisatie van de participaties
De dienst Federale Accountant is in de jaarrekening 2014 tegemoet gekomen aan een aan-
tal vaststellingen die het Rekenhof over voorgaande jaarrekeningen had geformuleerd. De 
geïnventariseerde participaties werden bijgewerkt en de commentaar op de jaarrekening 
werd verder uitgediept. De criteria die de dienst hanteert voor de opname en de boekhoud-
kundige verwerking van participaties zijn echter nog gebaseerd op de handleiding voor de 
jaarrekening 2011 bij de eerste opname van de participaties in SAP/Fedcom. Die handleiding 
is echter niet meer actueel omdat de portefeuille participaties door de jaren ingrijpend is 
gewijzigd en ook doordat informatie ontbreekt over de verwerking van participaties in in-
ternationale instellingen en in vennootschappen van ontwikkelingssamenwerking. Gezien 
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hun toenemende belang herhaalt het Rekenhof zijn oproep om een reglementair kader uit 
te werken dat de volledigheid van de participaties moet verzekeren.

b) Waardering op basis van het netto-actief
Net zoals in de vorige jaarrekeningen worden de participaties gewaardeerd op basis van 
het aandeel in het netto-actief van de vennootschap, overeenkomstig artikel 9 van het ko-
ninklijk besluit van 10 november 2009. Als de vennootschap geconsolideerde rekeningen 
opmaakt, gebeurt de herwaardering op basis van het geconsolideerd netto-actief. Voor de 
participaties in internationale instellingen die niet de vorm van een vennootschap heb-
ben aangenomen, blijft de aanschaffingswaarde behouden. In de toestand op 31 decem-
ber 2014 zijn er voor dergelijke instellingen die de vorm van een handelsvennootschap 
hebben aangenomen, geen herwaarderingen geboekt. Zowel het koninklijk besluit van 
10 november 2009 als de handleiding van de dienst Federale Accountant over de jaarreke-
ning geven geen uitsluitsel over wat als aanschaffingswaarde moet worden verstaan: dat 
kan zowel een deelname in het kapitaal bij de oprichting zijn als een aanschaffingswaarde, 
een inbrengwaarde of een ruilwaarde.

Zoals het Rekenhof in zijn controles van vorige jaarrekeningen opmerkte, stemt de aldus 
vastgelegde waarde niet noodzakelijk overeen met de reële waarde van de deelneming. Dat 
geldt vooral voor de beursgenoteerde ondernemingen BNP Paribas Fortis, Dexia en Nati-
onale Bank van België (FOD Financiën) en bpost en Proximus (FOD Mobiliteit). Aanwij-
zingen over de actuele waarde van die participaties en het verschil met de berekening op 
basis van het netto-actief zoals die is opgenomen in de balans op 31 december 2014 zijn niet 
terug te vinden in de toelichting bij de jaarrekening. Dat het boekhoudplan van 2009 an-
dere waarderingsregels bevat dan het rekeningstelsel van de private ondernemingen, kan 
ertoe leiden dat eenzelfde participatie die rechtstreeks aangehouden wordt door de Staat 
(bv. bpost, Nationale Loterij) en onrechtstreeks ook door de Federale Participatie- en In-
vesteringsmaatschappij (verder: FPIM), dat op zijn beurt een 100 % participatie van de FOD 
Financiën is, op een andere manier wordt gewaardeerd.

De herwaarderingsmeerwaarden die in de balans zijn opgenomen, beantwoorden niet al-
tijd aan de realiteit. Als basis werden immers verouderde financiële gegevens (meestal de 
jaarrekeningen 2013) gebruikt. Sommige jaarrekeningen 2014 van deelnemingen waren in-
derdaad pas na de afsluitingsdatum van de jaarrekening 2014 van het algemeen bestuur 
beschikbaar. Als sommige participaties op basis van de ondertussen gepubliceerde jaar-
rekeningen 2014 zouden worden gewaardeerd, zou dat dan ook een significante invloed 
kunnen hebben op het balanstotaal van de betrokken departementen255.

Tot slot wijst het Rekenhof erop dat de lopende geschillen die de FPIM in haar jaarverslag 
vermeldt in verband met de participaties Astrid (4 miljoen euro) en Sabena (afhandeling 
verloopt via een dochteronderneming van FPIM), een invloed kunnen hebben op de actuele 
waarde van die participaties en op de voorzieningen voor risico’s en kosten die hiervoor 
door het departement werden aangelegd.

255 De deelname in het netto-actief op basis van de jaarrekening 2014 voor Apetra (FOD Economie) zou dalen met 
459	miljoen	euro.	Voor	de	participaties	Dexia	en	Vitrufin	(beide	FOD	Financiën)	is	de	daling	op	basis	van	de	jaar-
rekeningen	2014	respectievelijk	388,7	miljoen	euro	en	154,8	miljoen	euro.	
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c) Participaties in vreemde valuta (ontwikkelingsbanken)
De FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Financiën hebben participaties in vreemde valuta. 
Het koninklijk besluit van 10 november 2009 vermeldt niets over het aanhouden van derge-
lijke participaties. In de commentaar bij de algemene rekening 2014 wordt enkel toegelicht 
dat deze deelnemingen op balansdatum worden omgerekend naar euro (wat in de praktijk 
ook gebeurt) en dat de wisselkoersverschillen vanaf 2014 op een aparte rekening voor con-
versieverschillen worden geboekt.

De nieuwe Commissie voor de Openbare Comptabiliteit die de bijzondere waarderingsre-
gels moet uitwerken, zou daarover uitsluitsel kunnen brengen.

Tot slot wijst het Rekenhof op zijn onderzoek Inventarisatie van de deelnemingen in inter-
nationale instellingen en buitenlandse ondernemingen256. Daarin wijst het op een aantal on-
volledigheden, onduidelijkheden en foutieve waarderingen in de balansen257. De dienst 
Federale Accountant verbindt zich ertoe de noodzakelijke rechtzettingen door te voeren 
in het boekjaar 2015. In de toelichtende staat over de klasse 0 (jaarrekening 2014) 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.

3.3.2.3 Boekhoudkundige verwerking van de participaties in de balans
Het Rekenhof stelt vast dat niet alle participaties in de balans zijn opgenomen en dat de 
berekende herwaardering soms niet correct is. 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 onzekerheid.

Het Rekenhof merkt bovendien op dat de departementen vaak niet de gepaste informatie 
voorleggen om de boeking van de financieel vaste activa te onderbouwen. De departemen-
ten zijn trouwens niet altijd op de hoogte van de informatie die voor hen relevant is. Dit 
komt het inventarisatieproces en de informatiedoorstroming naar de dienst Federale Ac-
countant niet ten goede258.

Het onderzoek van de jaarrekening 2014 heeft geleid tot een aantal specifieke opmerkingen.

a) Participatie BNP Paribas
Uit het jaarverslag 2013 van de FPIM blijkt dat de FPIM de koopoptie die werd toegekend 
aan de aandeelhouders van Ageas op de aandelen BNP Paribas van de Belgische Staat heeft 
gekocht tegen een prijs van 144,0 miljoen euro. De FPIM ontving hiervoor 3.617.753 BNP 
Paribas-aandelen van de Belgische Staat en 1 % fee. Die aandelen staan nu op de balans van 

256 Zie hoofdstuk 4.
257 Deze	audit	werd	uitgevoerd	bij	de	FOD’s	Buitenlandse	Zaken	en	Financiën.
258 Uit	de	jaarrekening	2014	van	BIO	blijkt	bijvoorbeeld	dat	de	FOD	Buitenlandse	Zaken	geen	50	%	maar	wel	100	%	van	

het	kapitaal	bezit.	De	bijkomende	verwerving	van	de	50	%	aandelen	van	de	Belgische	Maatschappij	voor	Interna-
tionale Investering (BmI) is niet opgenomen in Fedcom en was niet bekend bij de dienst Federale Accountant. De 
overname	wordt,	bij	gebrek	aan	de	gekende	overnameprijs,	op	2,5	miljoen	euro	geraamd,	zijnde	de	helft	van	het	
volgestorte kapitaal bij de oprichting van BIO in 2001.
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de FPIM (bedrag van 145,4 miljoen euro). Zij worden niet meer aangehouden als een gede-
legeerde opdracht van de FPIM voor rekening van de Staat.

Deze aandelenoverdracht komt in SAP/Fedcom niet tot uiting. De waardering van de res-
terende participatie (124.129.681 aandelen) was in de boekhouding 2013 van de FOD Finan-
ciën ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2012. Ook in de boekhouding 2014 is de aan-
schaffingswaarde nog steeds onveranderd. De koopoptie was bovendien initieel ook niet in 
de boekhouding van de FOD Financiën opgenomen.

De waarde van de participatie259, berekend op basis van het geconsolideerde netto-actief 
2013, stemt overeen met de totale boekhoudkundige waarde in de balans van het depar-
tement. Op basis van het geconsolideerde netto-actief 2014 is er een onderschatting van 
175,6 miljoen euro.

b) Nationale Bank van België
De participatie van de Staat in de Nationale Bank van België is op basis van de gerappor-
teerde cijfers voor het boekjaar 2014 met 266,4 miljoen euro overgewaardeerd.

c) Fluxys Belgium
Uit de statutaire jaarrekening 2014 van Fluxys blijkt een borgstelling door de Belgische 
Staat. Het bedrag van de borgstelling werd echter niet expliciet in die jaarrekening opgeno-
men. Noch uit de verplichtingen buiten balans in SAP/Fedcom noch uit de commentaar bij 
de algemene rekening 2014 blijkt het bestaan en de omvang van de waarborg.

d) Royal Park Investments
In het boekjaar 2013 werd, naar aanleiding van de uitzonderlijke uitkering van reserves door 
Royal Park Investments, de participatie van de Staat in Royal Park Investments uitgeboekt 
uit de balans van de FOD Financiën. Deze participatie is echter nog steeds een gedelegeerde 
opdracht van de FPIM voor de Staat en het deelnemingspercentage is nog steeds ongewij-
zigd. Het Rekenhof is van oordeel dat de participatie dan ook voor het resterende aandeel in 
het netto-actief in de balans van de FOD Financiën moet worden geïntegreerd.

e) bpost
De participatie van de Staat in bpost is op basis van de gerapporteerde cijfers over het boek-
jaar 2014 met 88,0 miljoen euro ondergewaardeerd. In de berekening werd een kapitaalver-
mindering uit het verleden onterecht in mindering gebracht.

f) Gepubliceerde informatie in de jaarrekeningen en de jaarverslagen van de FPIM
De dienst Federale Accountant is in de jaarrekening 2014 tegemoet gekomen aan een aan-
tal vaststellingen die het Rekenhof over voorgaande jaarrekeningen had geformuleerd. Zo 
werd de rekening-courant van de Staat die FPIM intern aanhoudt en waarop alle inkomsten 
en uitgaven in verband met zijn gedelegeerde opdrachten worden geboekt, ingebracht in de 
balans van de FOD Financiën.

259 Die waarde is het resultaat van de verhouding van het resterende aantal aandelen in bezit van de FOD Financiën tot 
het totale aantal uitstaande aandelen. 
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Niet alle onzekerheden die het Rekenhof in de controles van de jaarrekeningen 2012 en 
2013 vastgesteld had, zijn in de jaarrekening 2014 opgelost, ook al had het Rekenhof die 
vaststellingen al aan de FOD Financiën meegedeeld. Op basis van het jaarverslag 2014 van 
de FPIM (dat pas in september 2015 werd gepubliceerd) heeft het Rekenhof een update ge-
maakt van die vaststellingen. De dienst Federale Accountant heeft aangegeven dat het die 
vaststellingen verder zal opvolgen in de jaarrekening 2015.

In dat verband herhaalt het Rekenhof dat:

• de informatie in de documenten van de FPIM aanleiding geeft tot bijkomende onze-
kerheden over de volledigheid van de deelnemingen en over de juistheid van het aantal 
aandelen in bezit of van de aanschaffingswaarden (er zijn verschillen voor de gedele-
geerde opdrachten Royal Park Investments, Dexia en BNP Paribas);

• het onduidelijk blijft of de Swissairlening (van 187,7 miljoen euro in de geconsolideerde 
jaarrekening 2014 van FPIM) werd geïnventariseerd en hoe de jaarlijkse stijging van het 
bedrag kan worden verklaard (in 2012: 174,5 miljoen euro)260;

• zolang het faillissement van Sabena niet definitief is afgehandeld, de aandelen die de 
vennootschap Zephyr-Fin (dochtervennootschap van FPIM), de Belgische Staat en de 
FPIM nog aanhouden in de inventaris zouden moeten worden opgenomen en dat moet 
worden uitgeklaard welk departement de aandelen van de Belgische Staat bezit;

• in het licht van de herstructurering van de NMBS-groep sinds 2014 de boeking van de 
participatie NMBS Holding-Infrabel in de balans van de FOD Mobiliteit moet worden 
herbekeken261.

3.4 Voorraden
In hoofdstuk 4 hierna is een specifiek artikel over de toestand van de voorraden van de 
federale Staat opgenomen.

De voorraden belopen 1.750,2 miljoen euro op 31 december 2014. Er zijn slechts drie depar-
tementen (de FOD Volksgezondheid, Defensie en de Federale Politie) die voorraden heb-
ben geboekt in SAP/Fedcom. Het Rekenhof heeft nochtans in andere departementen, in 
hoofdzaak de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Financiën en de FOD Justitie, elementen 
geïdentificeerd die als voorraden kunnen worden beschouwd.

In 2014 werden voorraadwijzigingen geboekt, maar die berusten slechts gedeeltelijk op op-
nemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen met als doel een inventaris op te 
stellen, zoals bepaald door artikel 16 van de wet van 22 mei 2003.

Daarenboven werd geen enkele herwaardering van de voorraden geboekt.

260 De	lening	is	bovendien	niet	als	een	financieel	vast	actief	in	de	balans	van	het	algemeen	bestuur	geboekt.
261 Het Rekenhof wijst ook op het bestaan van de winstbewijzen in de balans van de FOD Financiën over het boekjaar 

2013.	In	de	loop	van	het	boekjaar	2014	werden	deze	winstbewijzen	naar	het	resultaat	afgeboekt,	niettegenstaande	
uit	het	 jaarverslag	van	de	FPIM	hiervoor	een	gedelegeerde	opdracht	blijkt.	De	herstructurering	van	de	NMBS-
groep	heeft	ook	aanleiding	gegeven	tot	de	oprichting	van	een	filiaal	HR	Rail	waarvan	vier	aandelen	in	het	bezit	van	
de	Staat	zijn.	Deze	vier	aandelen	zijn	niet	apart	opgenomen	in	SAP/Fedcom.



JAARREkENING	2014	/ 137

3.5 Thesaurie

3.5.1	 Liquide	middelen	en	financiële	beleggingen	minder	dan	één	jaar
De liquide middelen en de beleggingen op minder dan één jaar bedragen respectieve-
lijk 9.907,7 miljoen euro en 8.428,7 miljoen euro, dat is een daling van respectievelijk 
15.312,3 miljoen euro en 424,2 miljoen euro ten opzichte van het boekjaar 2013.

De gegevens in de balans zijn geen correcte weergave van de realiteit. Net zoals het Reken-
hof in zijn controles van vorige jaarrekeningen opmerkte, zijn niet alle door het hof gekende 
bank-, post- of kassaldi in de balans opgenomen, waardoor het eigen vermogen onderschat 
is en de balans en resultatenrekening niet volledig zijn.

Het Rekenhof dringt er nogmaals op aan dat de ontbrekende kas-, bank- en postrekeningen 
snel in SAP/Fedcom worden geïntegreerd om de juistheid en de volledigheid van de bank-
saldi en de kosten en opbrengsten te garanderen.

Een aantal departementen hebben niet alle beheersrekeningen tijdig, dat is vóór 1 maart van 
het jaar volgend op het jaar waarvoor ze worden opgesteld, aan het Rekenhof toegezonden, 
hoewel ze de respectievelijke kas-, bank- en postrekeningen in SAP/Fedcom hebben geïn-
tegreerd. Dit houdt in dat er geen verantwoording aan het Rekenhof wordt afgelegd over de 
beheerde gelden en vastgestelde rechten. Het Rekenhof stelt ook vast dat er verschillen of 
onduidelijkheden in de beheersrekeningen optreden tussen de eindtoestand van het vorige 
jaar en de begintoestand van het jaar waarover rekening wordt afgelegd (bv. inzake de ver-
richtingen van het Belgisch Staatsblad). De vaak summiere verantwoording van de cijfers in 
de beheersrekeningen bemoeilijkt de afstemming met de grootboekrekeningen.

Uit de controle van de jaarrekening 2014 blijkt ook dat een aantal financiële rekeningen 
belangrijke saldi of oplopende saldi vertonen (ook wat derdengelden betreft), wat erop kan 
wijzen dat de gelden niet regelmatig naar de Schatkist werden doorgestort. Deze vaststel-
ling is niet nieuw. Voor sommige rekeningen met een toenemend saldo zijn er in de loop 
van 2014 geen doorstortingen geweest. Nog andere rekeningen vertonen sinds lang onge-
wijzigde saldi.

Het Rekenhof is van oordeel dat de rekenplichtigen zouden moeten worden gesensibili-
seerd om minder geld op hun postrekeningen aan te houden en dat moet worden nageke-
ken of bepaalde financiële rekeningen niet beter worden afgesloten.

Wat specifiek het gebruik van kassen betreft, herhaalt het Rekenhof zijn opmerkingen uit 
de controle van de jaarrekening 2013, vanwege hun belang en ook omdat ze zonder gevolg 
zijn gebleven. De subrekeningen “Kassen” worden niet altijd bijgewerkt en soms worden 
heel wat transacties op dezelfde boekings- of documentdatum in SAP/Fedcom ingebracht. 
Tussentijdse situaties geven daardoor geen correct beeld. Bovendien worden de kassaldi 
vaak summier onderbouwd (geen aparte kasbladen, geen proces-verbaal van de kastoe-
stand). Bepaalde kastransacties kunnen vanuit het standpunt van de interne controle mis-
schien eerder via een bank- of postrekening verlopen.

De Federale Politie, Defensie en de FOD Buitenlandse Zaken maken ook regelmatig gebruik 
van bankrekeningen, al dan niet in vreemde munt. In tegenstelling tot postrekeningen 
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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 tus-
sentijdse situatie. Evenmin kon worden aangetoond dat alle bankrekeningen die worden 
gebruikt, ook in SAP/Fedcom zijn opgeladen.

3.5.2	 Staatsschuld
Wegens de specifieke aard van de verrichtingen van de dienst van de staatsschuld, die res-
sorteert onder de FOD Financiën, worden die sinds 2014 onder een afzonderlijk onderne-
mingsnummer 5100 geboekt. De verrichtingen van de staatsschuld hebben immers betrek-
king op aanzienlijke bedragen in vergelijking met de andere niet-fiscale verrichtingen van 
de FOD Financiën. Het Rekenhof heeft kunnen vaststellen dat de overstap naar het nieuwe 
nummer voor de verrichtingen van de staatsschuld niet tot specifieke moeilijkheden bij de 
boeking van de verrichtingen heeft geleid.

In 2014 is het nieuwe informaticasysteem FTI Star in dienst genomen ter vervanging van 
het vroegere systeem Tradix. Die indienstneming heeft evenmin nadelige gevolgen gehad 
voor de boeking van de verrichtingen, die nu frequenter gebeurt. De gegevens over de 
staatsschuld worden immers niet meer maandelijks in Fedcom geboekt, maar verschillende 
keren per week, nog steeds via interface.

Bij de algemene rekening was een reconciliatie gevoegd (staat nr. 18 – Nominale toestand 
van de staatsschuld) van de officiële toestand van de staatsschuld eind 2014, nl. 380,9 mil-
jard euro, waarvan 306,7 miljard in OLO262, en de boeking in Fedcom263, die 378,3 miljard 
euro bedraagt. Het Rekenhof heeft ook extra verantwoordingen gekregen van de dienst 
Boekhouding van de Thesaurie. Het verschil van 2,6 miljard euro tussen de officiële toe-
stand van de staatsschuld en de boeking in Fedcom is volledig verantwoord. Die verschillen 
worden verklaard door de verschillende boekhoudkundige logica in Fedcom en de officiële 
toestand, met betrekking tot de boekingsdatum (datum van het vastgesteld recht of valu-
tadatum) en de op sommige effecten gelopen intresten.

3.6 Eigen vermogen
Het totale negatieve eigen vermogen van het boekjaar 2014 bedraagt -350.276,5 miljoen 
euro. Dit is een daling met 12.071,9 miljoen euro ten opzichte van 2013. Die daling wordt 
in hoofdzaak verklaard door het resultaat van het boekjaar 2014 (-12.233,6 miljoen euro). 
Voor het overige werd het eigen vermogen beïnvloed door de inbreng van historische vaste 
activa van diverse departementen (41,3 miljoen euro), schommelingen op de rekening net-
to-vermogen bij opstart van de algemene boekhouding (120,4 miljoen euro) en een kleine 
correctie op de voorraad van de FOD Volksgezondheid.

Het Rekenhof stelt vast dat de dienst Federale Accountant de schommelingen in het eigen 
vermogen beter heeft toegelicht in de jaarrekening dan de vorige jaren. Hij heeft daartoe de 
noodzakelijke inlichtingen ingewonnen bij de departementen.

262 Obligation linéaire obligatie.
263 Op	rekeningen	van	de	klassen	1,	4	en	5.
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De vergelijkende cijfers van het boekjaar 2013 zijn niet gewijzigd ten opzichte van de eind-
toestand van het eigen vermogen zoals opgenomen in de jaarrekening 2013 die aan het Re-
kenhof werd voorgelegd. Dergelijke aanpassingen gebeurden in het verleden wel, waardoor 
de cijfers van de jaarrekening die aan het Rekenhof werd bezorgd en gepubliceerd, niet 
meer overeenstemden met de vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar. De dienst 
Federale Accountant kwam daarmee tegemoet aan de opmerkingen van het Rekenhof.

In het globale resultaat van het boekjaar 2014 zijn ook de resultaten van de bedrijfsnum-
mers264 1900 (Regie der Gebouwen) en 2100 (Pensioenen) opgenomen. Het bedrijfsnummer 
2100 rapporteert op de balans geen overgedragen resultaat, in tegenstelling tot de Regie der 
Gebouwen (-68,7 miljoen euro). Dat is te wijten aan de tijdverschillen die ontstaan bij de 
verwerking van in- en uitgaande geldbewegingen.

Net zoals in de eerder aan het Rekenhof voorgelegde jaarrekeningen werden geen bedragen 
aan de subklasse 12 Gereserveerde eigen fondsen of de subklasse 13 Sociale fondsen ten gunste 
van het personeel toegewezen. De departementen moeten uitmaken of het niet aangewezen 
is specifieke reserves aan te leggen.

Het Rekenhof blijft wijzen op het belang van een inventaris van de bezittingen, tegoeden, 
schulden en verplichtingen om meer uitsluitsel te geven over de volledigheid van het eigen 
vermogen. Uit de aangebrachte correcties in het boekjaar 2014 blijkt dat het inventarisa-
tieproces binnen de departementen nog steeds niet is beëindigd. Uit de controle van de 
verrichtingen na balansdatum (historiek van de grootboekrekeningen) blijkt dat ook in 
2015 nog aanpassingen aan het eigen vermogen werden aangebracht; er werden bv. vaste 
activa opgeladen (in hoofdzaak bij de FOD Binnenlandse Zaken en Defensie). Bij de FOD 
Justitie werd nog een aanpassing van circa 2 miljoen euro doorgevoerd (rechtzetting op de 
wachtrekening voor voorschotten gerechtskosten).

3.7 Voorzieningen
Voorzieningen moeten worden aangelegd voor duidelijk geïdentificeerde risico’s op verlie-
zen of kosten die op de afsluitdatum waarschijnlijk of zeker zijn en dateren van vóór die af-
sluitdatum, maar waarvan het bedrag nog niet definitief vast staat. Toch moet het mogelijk 
zijn de waarschijnlijkheid of het bedrag van de voorziening op redelijke wijze in te schatten. 
Voorzieningen hebben geen budgettaire impact.

In de jaarrekening 2014 werd 719,4 miljoen euro aan voorzieningen voor toekomstige ri-
sico’s en kosten opgenomen. Ze omvatten enerzijds 464,5 miljoen euro voorzieningen voor 
geschillen, 211,7 miljoen euro voorzieningen voor vervallen bankbiljetten en 43,2 miljoen 
euro voorzieningen voor verschuldigde intresten op borgtochten en consignaties neerge-
legd bij de Deposito- en Consignatiekas. Net zoals voorgaande jaren werden geen voorzie-
ningen aangelegd voor andere toekomstige kosten, bijvoorbeeld voor vervroegde uitdienst-
treding van personeel265 en de vernietiging van stocks. In vergelijking met de jaarrekening 
2013 zijn de voorzieningen met 64,6 miljoen euro toegenomen.

264 Een	bedrijfsnummer	refereert	aan	een	specifieke	begrotingssectie.
265 Bijvoorbeeld opzegvergoedingen bij ontslagen.
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Naast de toename voor de Deposito- en Consignatiekas266 stijgen de voorzieningen in be-
langrijke mate bij de FOD Justitie (+40,3 miljoen euro door het in rekening brengen van in-
terestlasten en andere kosten) en bij de FOD Mobiliteit (+26,4 miljoen euro voor geschillen 
die in de jaarrekening 2013 over het hoofd werden gezien).

De voorzieningen zijn anderzijds significant afgenomen bij de FOD Volksgezondheid 
(-24,7 miljoen euro doordat de risicopercentages voor een aantal hangende geschillen op-
nieuw werden ingeschat op basis van uitspraken in gelijksoortige dossiers die positief wa-
ren voor de Belgische Staat) en bij de FOD Mobiliteit (-18,1 miljoen euro als gevolg van rech-
terlijke uitspraken die voor het departement positief waren of de vordering onontvankelijk 
verklaarden).

Voor sommige departementen is de lijst van geschillen waarvoor een voorziening is aange-
legd onvolledig. Zo blijkt dat de FOD Mobiliteit op 31 december 2014 voor minstens 2,5 mil-
joen euro voorzieningen niet heeft geboekt, die nochtans wel in de jaarrekening 2013 waren 
opgenomen. Ook de FOD Economie geeft aan geen risico-inschatting te hebben gemaakt 
voor een aantal geschillen over energie, waarvoor het totale risico mogelijk kan oplopen tot 
enkele honderden miljoenen euro, bij gebrek aan voldoende informatie van hun juridische 
dienst.

Volgens de richtlijnen van de dienst Federale Accountant wordt een voorziening voor ge-
schillen aangelegd op basis van een (maximaal) ingeschat claimbedrag vermenigvuldigd 
met een geschat risicopercentage. Uit het onderzoek van het Rekenhof is echter gebleken 
dat de juridische diensten van de departementen geen consistente methode toepassen om 
het claimbedrag en het risicopercentage in te schatten.

3.8 Wachtrekeningen en overlopende rekeningen
De overlopende rekeningen dragen bij tot de naleving van het boekhoudkundig principe 
van de specialisatie van het boekjaar, doordat ze de mogelijkheid bieden een link te leggen 
tussen de opbrengsten en de kosten waarmee deze konden worden gegenereerd267. Twaalf 
departementen maken gebruik van overlopende rekeningen en twee (de FOD Justitie en 
Fedict) zijn het van plan. De FOD Sociale Zekerheid, de POD Maatschappelijke Integratie 
en Defensie maken er geen gebruik van.

Wat de wachtrekeningen betreft, moeten de bedragen die in de loop van het boekjaar op 
dergelijke rekeningen geboekt zijn, uiterlijk bij het afsluiten van het boekjaar een defini-
tieve bestemming krijgen. De wachtrekeningen moeten dus worden vereffend. Hoewel de 
wachtrekeningen nog steeds een zorgwekkend creditsaldo van meer dan 890 miljoen euro 
vertonen268, stelt het Rekenhof vast dat verschillende departementen269 hun werkwijze op 
dat vlak veel hebben verbeterd.

266 Strikt boekhoudkundig zou een opname als een “toe te rekenen intrest op de uitstaande deposito’s” op de passief-
zijde van de balans correcter zijn. De voorziening voor te betalen intresten had in feite al sinds de intrede van de 
FOD Financiën in Fedcom moeten zijn opgenomen.

267 Dit wordt soms het principe van overeenstemming genoemd.
268 Creditsaldi:	op	het	actief	voor	een	totaal	van	850,5	miljoen	en	op	het	passief	voor	41,3	miljoen	euro.
269 In	het	bijzonder	de	FOD’s	Justitie	en	Economie.
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Het Rekenhof merkt overigens op dat het saldo van de virtuele fondsen270 werd gehand-
haafd bij de wachtrekeningen, ten belope van 168,6 miljoen euro, terwijl volgens de wet en 
de regelgeving andere balansrubrieken moeten worden gebruikt. Het ziet niettemin enkele 
positieve evoluties: enkele departementen (FOD Werk, FOD Sociale Zekerheid en de FOD 
Volksgezondheid) schrappen die virtuele fondsen progressief, terwijl andere virtuele fond-
sen (Federale Politie, Defensie en FOD Volksgezondheid), een wettelijke grondslag vinden 
in de specifieke bepalingen van de begroting van het jaar 2014.

Het weinig transparante systeem van de virtuele fondsen werd dus behouden hoewel ze 
vaak geen wettelijke basis hebben en dat de uitgaven die erop worden aangerekend, niet 
aan de eigen interne controle van Fedcom worden onderworpen omdat de uitgaven er vaak 
in worden geregistreerd nadat ze gebeurd zijn271.

3.9 Rechten en verplichtingen buiten balans
Het Rekenhof stelt vast dat de rechten en verplichtingen buiten balans vermeld in de jaar-
rekeningen een beter beeld geven in vergelijking met de rekeningen 2013. Ze lopen op 
tot 124.163 miljoen euro op 31 december 2014 tegenover 91.410 miljoen euro op 31 decem-
ber 2013. In dat bedrag zitten hoofdzakelijk de schulden van derden die de Staat waarborgt, 
het encours van de budgettaire vastleggingen, de geplaatste maar niet opgevraagde gedeel-
ten van de participatie in internationale instellingen en de subsidies toegekend in het kader 
van de Airbusprogramma’s.

3.9.1	 Encours	van	de	budgettaire	vastleggingen
Het encours van de budgettaire vastleggingen die nog geen aanleiding hebben gegeven tot 
een budgettaire vereffening beloopt volgens de toelichting 6,7 miljard euro. In tegenstelling 
tot de voorgaande jaren werd dat bedrag correct geboekt in de specifiek daarvoor voorbe-
houden subklasse 08.

3.9.2	 Voorwaardelijke	verplichtingen
De voorwaardelijke verplichtingen, die pas effectief passiva zullen worden nadat een op-
schortende voorwaarde is vervuld, worden geboekt in de rekeningen van rechten en ver-
plichtingen buiten balans van klasse 0 en opgenomen in de toelichting.

Zowel op nationaal als op Europees niveau wordt bijzondere aandacht besteed aan die voor-
waardelijke verplichtingen. Zo werd Europese richtlijn 2011/85/EU gedeeltelijk omgezet in 
intern recht door artikel 124/5 van de wet van 22 mei 2003 in volgende bewoordingen:

“De Federale Staat publiceert relevante informatie over voorwaardelijke verplichtingen met 
mogelijk grote gevolgen voor de begroting, zoals onder meer overheidsgaranties, oninba-
re leningen en uit de exploitatie van overheidsbedrijven voortvloeiende verplichtingen, en 

270 Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 werden sommige rekeningen voor orde van 
de	Thesaurie	omgevormd	tot	virtuele	fondsen.	Die	fondsen,	ook	rekeningen	van	derden	genoemd,	registreren	in	
principe	ontvangsten	door	derden	gestort,	die	worden	toegewezen	aan	uitgaven	met	een	welbepaald	doel,	ter-
wijl die toewijzing niet voortvloeit uit het bestaan van een organiek fonds in de zin van artikel 62 van de wet van 
22 mei 2003. Voor de virtuele fondsen is geen wettelijk kader uitgewerkt maar sommige van die fondsen vinden 
een rechtsgrond in de bepalingen van de begrotingswet. In volume II van dit Boek wordt een overzicht gegeven van 
de verrichtingen op de virtuele fondsen (tabel A9). 

271 Cf.	Rekenhof,	170e	Boek,	Volume	I,	p.	144.
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informatie over participaties in kapitaal van particuliere en overheidsbedrijven, voor zover 
het om economisch significante bedragen gaat”.

Eurostat heeft in februari 2015 een deel van de informatie gepubliceerd die het Instituut 
voor de Nationale Rekeningen met toepassing van de bovenvermelde richtlijn heeft overge-
zonden. Eurostat meldt onder meer dat de gegevens voor de gestandaardiseerde waarbor-
gen en de passiva van de overheidsbedrijven die betrokken zijn bij de financiële activiteiten 
niet beschikbaar zijn.

In 2014 heeft het Rekenhof een audit uitgevoerd over de waarborgen die de federale Staat 
heeft verleend272. Naar aanleiding van die audit heeft de dienst Federale Accountant een 
procedure ontwikkeld om de waarborgen en de andere voorwaardelijke verplichtingen te 
inventariseren. Die heeft bepaalde departementen ertoe gebracht hun voorwaardelijke 
verplichtingen mee te delen. De belangrijkste toegevoegde informatie heeft betrekking op 
de eigen verplichtingen van de Nationale Delcrederedienst (20,8 miljard euro), alsook op 
het gedeelte van het niet opgevraagd kapitaal van het Europees Stabiliteitsmechanisme 
(21,6 miljard euro).

a) Waarborgen
In de rekeningen rechten en verplichtingen buiten balans werden voor 70.952 miljoen euro 
verleende waarborgen ingeschreven (62.342,2 miljoen euro op 31 december 2013).

Bepaalde toegekende waarborgen worden nochtans nog steeds niet in de jaarrekening ver-
meld. De belangrijkste elementen die niet werden vermeld, betreffen:

• de waarborgen in verband met de bescherming van de deposito’s ten belope van 
100.000 euro per spaarder/coöperant en per instelling. Ze gelden voor de deposito’s, de 
levensverzekeringscontracten van tak 21 en het kapitaal van de erkende coöperatieve 
vennootschappen;

• de door de Staat aan de NMBS gewaarborgde (maar niet gebruikte) leningscapaciteit273. 
De NMBS vermeldt die in haar eigen jaarrekening 2014 in de volgende bewoordingen: 
“de NMBS beschikt over de mogelijkheid om een beroep te doen op een waarborg van de 
Belgische Staat ten belope van 1.138 miljoen euro (de NMBS doet geen beroep op die staats-
waarborg en is thans niet van plan er een beroep op te doen)”.

Het Rekenhof beveelt aan een vermelding hiervan op te nemen om de lezer van de jaarre-
kening in te lichten over het bestaan van die significante verplichtingen.

In verband met het encours van de financieringen die de Staat aan de NMBS waarborgt, werd 
overigens een verschil van 6,9 miljoen euro vastgesteld tussen het bedrag in de toelichting 
van de jaarrekening van het algemeen bestuur (1.776,9 miljoen euro) en het bedrag dat de 
NMBS in haar jaarrekening 2014 vermeldt (1.770 miljoen euro). Dat verschil kan worden 

272 Rekenhof,	171e	Boek,	Volume	I,	191-195.	Ter	beschikking	op	www.rekenhof.be.
273 In het verslag aan de koning van het koninklijk besluit van 11 december 2013 houdende hervorming van de struc-

turen	van	de	NMBS	Holding,	Infrabel	en	de	NMBS	wordt	voor	artikel	72	gepreciseerd	dat	die	hervorming	“de be-
staande staatswaarborgen niet aantast en derhalve de mogelijkheid onverlet laat voor de (nieuwe) NMBS om mits 
machtiging van de Koning en aan marktconforme voorwaarden een staatswaarborg te bekomen, voor wat betreft hun 
opdrachten van openbare dienst, ten belope van een totale leningscapaciteit van EUR 1,138 miljard.”
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verklaard doordat de NMBS en de Staat niet dezelfde boekhoudnormen hanteren: de NMBS 
rapporteert op basis van IFR-normen274 terwijl de Staat de wet van 22 mei 2003 toepast.

Tot slot werd geen enkele voorziening voor het risico op het activeren van de waarborgen in 
de jaarrekening geboekt.

b) Geplaatst, niet-opgevraagd gedeelte van de participatie in internationale instellingen
Het geplaatst, niet-opgevraagd kapitaal in internationale instellingen275 ingeschreven in de 
rekening 2014 beloopt in totaal 35,0 miljard euro. In dat bedrag zit de geplaatste maar niet-
opgevraagde participatie in het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) ten belope van 
21,6 miljard euro, in tegenstelling tot de rekening 2013.

3.10 Toelichtingen en commentaar bij de algemene rekening
De jaarrekening bestaat uit vier delen, die de wetgever op gelijke voet heeft gesteld, name-
lijk de balans, de resultatenrekening, de samenvattende rekening van de begrotingsver-
richtingen en de toelichting. Ze worden vergezeld van een commentaar.

Anders dan bij de andere componenten van de jaarrekening wordt de toelichting niet op 
geconsolideerde basis opgesteld, waardoor er verschillen kunnen ontstaan tussen de bedra-
gen in de rekening en in de toelichting. Dat gebrek aan samenhang tussen de verschillende 
delen zou in de toekomst moeten worden gecorrigeerd of op zijn minst zouden de verschil-
len systematisch moeten worden verklaard.

Staat nr. 10 – Ouderdomsbalans van de vorderingen heeft overigens niet de verwachte in-
formatieve waarde. Allereerst werden de vorderingen die openstonden bij de overstap van 
bepaalde departementen naar Fedcom fictief geboekt op 31 december van het jaar voor-
dien, zonder rekening te houden met de effectieve datum van het verantwoordingsstuk 
(of de ontvangstdatum ervan). Volgens de dienst Federale Accountant tasten ook andere 
factoren de getrouwheid van dat gedeelte van de toelichting aan: er bestaan creditnota’s 
en betalingen waarvoor de vastgestelde rechten met vertraging worden geboekt of rechten 
die twee keer zijn vastgesteld. Hij preciseert tot slot op p. 34 van de commentaar dat wat de 
waardeverminderingen op vorderingen betreft, kan worden geconcludeerd dat, rekening 
houdend met de ouderdomsbalans van de openstaande vorderingen van de FOD’s en de 
beperkte wijzigingen in de openstaande bedragen, bepaalde diensten niet de nodige waar-
deverminderingen op de vorderingen hebben geboekt. Daardoor stemmen de openstaande 
vorderingen niet meer overeen met het nog invorderbare bedrag. De Federale Accountant 
bekijkt die kwestie met de betrokken FOD’s. Gelet op die elementen is het Rekenhof van 
oordeel dat staat nr. 10 geen getrouw beeld geeft van de toestand van het algemeen bestuur. 
Het kon echter niet nagaan in hoeverre dat het geval is. Het zou aangewezen zijn dat de 
dienst Federale Accountant en de betrokken departementen de nodige onderzoeken doen 
om de kwaliteit van de informatie in dat deel van de toelichting significant te verbeteren.

274 IFRS (International Financial Reporting Standards) zijn internationale boekhoudnormen voor beursgenoteerde on-
dernemingen.

275 Het	geplaatst,	niet-opgevraagd	kapitaal	wordt	pas	budgettair	vastgelegd	bij	de	volledige	of	gedeeltelijke	storting	
ervan. 
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Tot slot is een staat van de toelichting (staat nr. 20) enkel in het Nederlands beschikbaar, 
terwijl een andere staat enkel beschikbaar is in een versie met een mengeling van Franse 
en Nederlandse passages (staat nr. 17B)276. Het Rekenhof vraagt de dienst Federale Accoun-
tant om alle documenten die de jaarrekening uitmaken, op te stellen in het Frans en in het 
Nederlands.

3.11 Intercompanyverrichtingen – consolidatie
De dienst Federale Accountant heeft de boekhoudkundige staten van de verschillende 
diensten van het algemeen bestuur geconsolideerd volgens de methode van de globale in-
tegratie. Het Rekenhof heeft geen significante fouten vastgesteld. De gevolgen van de we-
derzijdse 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 geconsolideerde cijfers zijn gebaseerd op afgetoetste informatie.

4 Evolutie van de interne controle op de uitgaven bij de FOD Finan-
ciën

Het algemeen bestuur gaat progressief van papieren stukken naar gedematerialiseerde do-
cumenten. Zo laat de FOD Financiën sinds begin 2014 nog enkel een elektronisch beeld van 
de meeste documenten circuleren die aan de basis van de boeking van uitgaven liggen. De 
ordonnateurs gebruiken die beelden, die meestal via de toepassing SAP/Fedcom kunnen 
worden geraadpleegd, om de uitgaven ten laste van de Staat te erkennen en te registreren in 
de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding.

Dat proces, waardoor de facturen van bij de ontvangst worden gedigitaliseerd, wordt onder-
steund door een informaticastroom die onder andere bestaat uit een machtigingsrooster en 
een journaal van de afgehandelde stappen277. De FOD stelt dat op die manier enkel de ge-
machtigde ambtenaren welbepaalde uitgaven kunnen goedkeuren of vereffenen en dat op 
elk moment kan worden nagegaan wie een verrichting gemachtigd heeft of welk document 
werd gebruikt om dat te doen.

Het Rekenhof heeft een selectie van 44 uitgavenverrichtingen278 van het jaar 2014 onder-
zocht en kan die stelling niet onderschrijven. Het heeft verschillende tekortkomingen 
vastgesteld.

Ten eerste kunnen vaak verschillende elementen voor dezelfde verrichting worden ge-
raadpleegd, zonder dat één ervan duidelijk kan worden geïdentificeerd als het verantwoor-
dingsstuk van de verrichting in de zin van artikel 8 van de wet van 22 mei 2003. Als een 
factuur of een verklaring van schuldvordering wordt gescand en in de stroom wordt in-
gevoerd (wat niet altijd het geval is), is de FOD daarenboven van oordeel dat dat stuk het 

276 De	dienst	Federale	Accountant	is	van	oordeel	dat	het	niet	opportuun	is	staat	17B	te	vertalen,	aangezien	hij	niet	als	
zodanig wordt opgenomen 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.

277 “Gegevens van de opgestarte Workflow”	genoemd	in	SAP/Fedcom.
278 Het	gaat	om	uitgaven	voor	dotaties,	voor	subsidies	of	naar	aanleiding	van	overheidsopdrachten.	Ze	vertegenwoor-

digen meer dan 160 miljoen euro. De terugbetalings- en toewijzingsfondsen werden niet in de selectie meegeno-
men,	net	zo	min	als	de	personeelsuitgaven.	
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verantwoordingsstuk is, zelfs als een ander bedrag aan de schuldeiser wordt betaald dan 
het bedrag op dat stuk.

Bij uitgaven binnen een overheidsopdracht gebeurt het dat andere documenten dan die uit 
de voorgaande paragraaf worden gebruikt om de verrichting te vereffenen, zonder dat daar-
van een spoor te bekennen is in de elektronische stroom. Het gaat ofwel om de contracten 
zelf, ofwel om een bestand (Excel-rekenblad) bestemd om alle belangrijke opdrachten te 
beheren279. Het departement kon niet preciseren voor welke verrichtingen dergelijke docu-
menten effectief werden geraadpleegd280. Het voegt eraan toe dat bepaalde informatie van 
dat bestand in de toekomst zal worden geregistreerd in een specifieke module (CLM: Con-
tract Lifecycle Management) die gekoppeld is aan SAP/Fedcom en die via die toepassing kan 
worden geraadpleegd. De FOD Budget en Beheerscontrole heeft in die module geïnvesteerd 
om de contracten gemakkelijker te kunnen beheren281. De FOD kan nochtans onmogelijk 
alle nodige informatie hierin registreren, wat maakt dat het tabelbestand altijd parallel zal 
moeten worden gebruikt.

Het Rekenhof merkt ook op dat voor de uitgaven die rechtstreeks werden goedgekeurd op 
basis van “papieren” documenten en ook voor voorschotfacturen voor bepaalde recurrente 
uitgaven zoals de aankopen van gas en elektriciteit, een procedure werd ingevoerd die af-
wijkt van de elektronische stroom voor de goedkeuring van de vereffeningsdossiers. Als 
het diensthoofd (of het afdelingshoofd) van de stafdienst Budget en Beheerscontrole van de 
FOD Financiën een betalingsdossier ontvangt dat ofwel uit elektronische ofwel “papieren” 
documenten bestaat, beslist hij discretionair of hij dat dossier gaat opnemen in de elektro-
nische valideringsstroom dan wel of hij gebruik gaat maken van de afwijkende procedure282.

35 van de 44 onderzochte verrichtingen blijken niet te zijn goedgekeurd volgens de ge-
bruikelijke procedure van de elektronische validering. Sommige van die uitgaven behoren 
nochtans niet tot de categorieën van de afwijkende procedure. Ze werden dus ten onrechte 
via die procedure vereffend.

Het Rekenhof heeft tot slot vastgesteld dat verantwoordingsstukken ter staving van een 
uitgave konden worden toegevoegd en verwijderd na de boeking ervan. Zowel ambtenaren 
van de FOD Financiën die toegang hebben tot SAP/Fedcom als personen die slechts over 
een gewoon leesrecht beschikken, blijken stukken te kunnen toevoegen en stukken te kun-
nen schrappen die ze hebben toegevoegd283.

279 Deze	tabel	kan	worden	geraadpleegd,	maar	ook	vrij	worden	gewijzigd,	door	de	ordonnateurs	die	gedelegeerd	zijn	
voor	de	vereffening	en	door	zij	die	de	vastleggingen	behandelen.

280 Net zo min als het deze heeft overgezonden als antwoord op de vragen van het Rekenhof.
281 Cf.	Fedcom-opdracht,	in	het	bijzonder	aanhangsel	PCR	006.
282 In dat geval moeten eveneens stukken in de toepassing worden geladen die de uitgave uitleggen hoewel ze niet in 

SAP/Fedcom	werd	goedgekeurd.	
283 Dit werd op 15 september 2015 aan de FOD Financiën meegedeeld.
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Het Rekenhof herinnert er opnieuw aan dat het belangrijk is voor elke verrichting over een 
ondertekend verantwoordingsstuk te beschikken284:

• Elke boeking moet gebaseerd zijn op een verantwoordingsstuk, dat een origineel docu-
ment moet zijn.

• De naam en de handtekening van de ambtenaar die voor de vereffening gedelegeerd is, 
moeten erop vermeld staan.

• Hetzelfde geldt voor de ordonnateur die de uitgave goedkeurt.
• De ondertekening van het verantwoordingsstuk in het vereffeningsproces bekrachtigt 

dat de ondertekenaar de administratieve verantwoordelijkheid opneemt.

Het werd daarin gevolgd door de dienst Federale Accountant. Die is van oordeel dat de 
enige handtekening die de voor de vereffening gedelegeerde ambtenaar administratief en 
juridisch verantwoordelijk maakt, de handtekening is van de betrokkene die voorkomt op 
een document in het vereffeningsdossier285.

Wanneer een ordonnateur met de juiste delegatie in het elektronisch goedkeuringsproces 
een uitgave goedkeurt286, wordt die handeling geregistreerd in het journaal van de afgehan-
delde stappen. De FOD Financiën voegt eraan toe dat die inschrijving onomkeerbaar is287. 
Bij dat proces krijgt elke ambtenaar toegang tot het systeem door zich te identificeren met 
zijn identiteitskaart en zijn persoonlijke identificatiecode (PIN)288. De FOD is van oordeel 
dat de ondertekening van de ordonnateur in die omstandigheden niet hoeft te worden ver-
meld in het vereffeningsdossier van een uitgave.

De FOD Financiën heeft trouwens op 6 maart 2015 een mail naar het Rekenhof gestuurd 
met het standpunt van de dienst Federale Accountant, om het ontbreken van een handte-
kening in zijn gedematerialiseerde stroom uit te leggen. De dienst preciseert dat er bij zijn 
weten geen wettelijke verplichting is om een elektronische handtekening te gebruiken.

De verplichting om een handtekening aan te brengen, is effectief als dusdanig niet in de 
wet van 22 mei 2003 opgenomen. Gelet op de hierboven uiteengezette elementen (in het 
bijzonder de mogelijkheid om verantwoordingsstukken toe te voegen en te schrappen) kan 
het Rekenhof nochtans niet stellen, zoals de administratie wel doet, dat de procedures die 
de FOD gebruikt, alle verwachte waarborgen bieden.

De aanpak door de FOD houdt dan wel gedeeltelijk rekening met de authenticiteit, de lees-
baarheid en de integriteit van de facturen, maar de reikwijdte van de verantwoordelijkheid 
van de ambtenaren en de manier om die op te nemen, alsook de gemakkelijke toegang tot 
betrouwbare en eenduidige informatie, worden onvoldoende in rekening genomen. Zo kan 

284 Rekenhof,	168e	Boek	 (p.	242	en	p.	264	tot	272),	169e	Boek	 (p.	104),	170e	Boek	 (p.	123,	129	en	337)	en	171e Boek  
(p. 126 en 128).

285 Rekenhof,	168e	Boek,	Volume	I,	p.	238.
286 Die	goedkeuring	in	SAP/Fedcom	veronderstelt	in	principe	dat	een	drievoudige	aftoetsing	gebeurt	tussen	de	bestel-

bon,	de	receptiebon	en	de	factuur.	
287 Het Rekenhof trekt die stelling niet in twijfel maar preciseert dat het nog niet heeft nagegaan of die onomkeer-

baarheid	effectief	gewaarborgd	is.	
288 De	authentificatie,	die	in	artikel	2,	1°,	van	de	wet	van	9	juli	2001	wordt	gedefinieerd,	vertoont	niet	alle	kenmerken	

van een handtekening en mag daar dus niet mee worden verward. 
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niet met zekerheid worden nagegaan welk document een verrichting verantwoordt of dat 
het journaal van de afgehandelde stappen niet systematisch289 de naam vermeldt van de 
persoon die de uitgave vereffend heeft, noch de datum waarop dat gebeurd is.

Het Rekenhof concludeert dat de interne controle op de uitgaven van de FOD Financiën op 
dit moment ontoereikend is. Het beveelt aan snel een methode voor de vereffening van uit-
gaven uit te rollen die waarborgen biedt die gelijkwaardig zijn met de manuele goedkeuring 
van de “papieren” stukken.

Het zou daarbij aangewezen zijn te onderzoeken in hoeverre een systeem van elektronische 
handtekening dat voldoende veiligheidsgaranties biedt, de talrijke problemen op het niveau 
van de interne controle van die verrichtingen tot een minimum zou kunnen herleiden.

289 Zoals	hierboven	gepreciseerd,	werd	die	afwezigheid	vastgesteld	in	35	van	de	44	door	het	Rekenhof	onderzochte	
verrichtingen.
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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 her-
zien. In zijn 170e en 171e Boek had het Rekenhof het proces van de inning van de directe belastin-
gen en de btw–ontvangsten onderzocht; in dit Boek heeft het zich ook toegespitst op het proces 
van de inning van de douanerechten en accijnzen.

Het stelt vast dat de stafdienst Budget en Beheerscontrole van de FOD meer aandacht moet be-
steden aan de juistheid van de maandelijkse verzamelstaten en de daaruit volgende boekingen.

De regionale btw-centra houden nog steeds manueel boeken bij met de dagelijkse btw- 
ontvangsten, hoewel die voor de boekhouding geen enkele toegevoegde waarde hebben.

1 Context

Door de invoering van de nieuwe overheidsboekhouding290 en de toetreding van de FOD’s 
en POD’s tot SAP/Fedcom, heeft het Rekenhof zijn methode voor de controle van de jaar-
rekening herzien, 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.

Voor 2014 heeft het Rekenhof het proces van de boekhoudkundige verwerking van de doua-
nerechten en accijnzen onderzocht en getest. Het heeft ook de processen van de inkomsten 
directe belastingen en de btw-inkomsten, en de daaraan verbonden deelprocessen opnieuw 
getest. Omdat de kwaliteit van de interne controle van de boekhoudkundige processen 
daarbij een belangrijk aandachtspunt vormt, heeft het Rekenhof zijn controle niet beperkt 
tot de verificatie van de boekhoudkundige verrichtingen van de stafdienst Budget en Be-
heerscontrole (B&B). Het heeft ook de diverse (meer voorbereidende) werkzaamheden van 
de verschillende belastingadministraties onderzocht, en meer bepaald van de Administra-
tie der Douane en Accijnzen, de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering 
en de regionale en lokale belastingdiensten. Ook is het nagegaan welk gevolg werd gegeven 
aan zijn aanbevelingen van de voorgaande jaren.

2 Directe belastingen

2.1 Interne audit en interne controle
De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII) heeft voor het boek-
jaar 2014, net zoals voor de afsluiting 2013, in haar eindejaarinstructies geen rapportering 

290 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
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meer gevraagd over de werkzaamheden van de comptabiliteitsinspectie / Cel voor Boek-
houdkundige Controle. Ze volgt dus de controleresultaten van deze dienst niet langer sys-
tematisch op. De informatie over de vastgestelde problemen in de lokale kantoren stroomt 
hierdoor niet systematisch door naar het centrale niveau waardoor het risico ontstaat dat er 
te laat wordt bijgestuurd in geval van ernstige problemen291.

Op regionaal niveau kon het Rekenhof ten opzichte van 2012 en 2013 geen veranderingen 
vaststellen.

De aanbevelingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2012 en 2013 blijven 
dan ook behouden:

• De invoer- en consolidatieprocedures moeten formeel en schriftelijk worden vastgelegd292.
• De rapporteringsprocedures voor de interne controle moeten worden geformaliseerd en 

geüniformeerd.
• De specifieke rapporteringstoepassing van de comptabiliteitsinspectie moet worden ge-

actualiseerd of vervangen door een nieuwe formele en uniforme toepassing293.

2.2 Ontvangkantoren
Het Rekenhof heeft voor zijn onderzoek de ontvangkantoren Directe Belastingen geselec-
teerd op basis van verschillende criteria, zoals de grootte van het ontvangkantoor, de to-
tale 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 Rekenhof onderzocht het proces van de verwerking van de boekhoudkundige gegevens 
van de ontvangkantoren om de boekhoudkundige staten die ze afleveren te kunnen beoor-
delen. 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 ver-
werken gegevens en de volledigheid van de dag-, maand-, en jaarafsluitingen nagegaan294. 
Er werden daarbij geen noemenswaardige problemen vastgesteld.

2.3 Gewestelijke directies
De gewestelijke directies verzamelen de boekhoudkundige stukken van de ontvangkanto-
ren en consolideren ze per district. Uit de controles van het Rekenhof kwamen geen sig-
nificante problemen naar voren. Wel merkt het opnieuw op dat bij de invulling van de 
verzamelstaten op het niveau van de vastgestelde rechten geen geautomatiseerde systeem-
controles worden uitgevoerd. Daardoor zullen fouten niet worden gedetecteerd wanneer de 
gegevens worden overgenomen.

291 De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering deelde het Rekenhof mee dat er sinds augustus 
2015	een	nieuwe	rapporteringstool	is,	Workflow Service Control,	die	momenteel	in	testfase	is.

292 Sinds november 2013 is er een interne auditor die het internecontrolesysteem in kaart brengt. Daarbij worden het 
inningsproces en de terugbetalingen geanalyseerd vanaf begin 2015. Het einde hiervan is gepland in december 
2015.

293 Rekenhof,	170e	Boek,	Volume	I,	p.	164	en	171e	Boek,	Volume	I,	p.175.	Ter	beschikking	op	www.rekenhof.be.
294 Voor	een	gedetailleerde	uitleg	van	de	uitgevoerde	werkzaamheden:	zie	Rekenhof,	170e	Boek,	Volume	I,	p	165-166.
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2.4 Centrale administratie
De AAII 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.

3 Btw–ontvangsten

Het Rekenhof heeft het proces van de boekhoudkundige verwerking van de btw-ontvang-
sten in de jaarrekening 2014 en de hieraan verbonden deelprocessen geanalyseerd en getest 
bij het Centrum voor Informatie Verwerking (CIV) Brussel, het Regionaal Centrum voor In-
formatie Verwerking (RCIV) Mechelen en het Centre de Traitement Régional d’Information 
(CTRI) Namen.

3.1 Interne audit en interne controle
De boekhouding binnen de drie centra voor informatieverwerking is voor het grootste ge-
deelte geautomatiseerd in de geïntegreerde informaticatoepassing STIRON. Die werd in 
2013 ingevoerd maar werd in 2014 aangepast. Daardoor is het nu mogelijk een gedetailleerde 
lijst van de wachtregisters te genereren en moeten de regionale centra RCIV en CTRI geen 
manuele aanpassing meer doen voor de jaarafsluiting.

Het RCIV en het CTRI hebben echter nog steeds weinig kennis van de boekhoudkundige 
output van dit informaticasysteem. Daardoor moeten ze voor de opmaak van de rapporte-
ring een beroep doen op de externe leverancier van het programma. De AAII deelde voor 
het boekjaar 2013 mee dat STIRON zou worden aangepast opdat de gegevens voor de maan-
delijkse rapportering automatisch worden gegenereerd. Het Rekenhof stelde hierin echter 
geen verandering vast in 2014.

Het Rekenhof stelde vast dat de bestaande invoer- en consolidatieprocedures niet formeel 
en schriftelijk zijn vastgelegd en dat de kennisoverdracht vooral on the job gebeurt. De AAII 
liet verstaan dat ze een handleiding zou maken met een formele beschrijving van de proce-
dure. Begin juni 2015 had het Rekenhof deze nog niet ontvangen.

3.2 Centra voor informatieverwerking
De boekhoudkundige staten vormen de basis voor de uiteindelijke verwerking van de ont-
vangsten in SAP-Fedcom. Om een oordeel te kunnen vormen over de onderliggende boek-
houdkundige werkzaamheden, heeft het Rekenhof de tijdige verwerking van de ontvang-
sten, de juistheid van de te verwerken gegevens en de volledigheid van de dag-, maand-, en 
jaarafsluitingen nagegaan295.

Het RCIV en het CTRI zijn sterk afhankelijk van de informatie die ze ontvangen van de 
lokale ontvangkantoren om het wachtregister te kunnen beheren. Niet alle lokale ontvang-
kantoren bezorgen tijdig de nodige informatie. Hierdoor kunnen ontvangsten niet wor-
den toegewezen en blijven deze onnodig open staan in de wachtregisters. In vergelijking 
met het boekjaar 2013 blijkt wel dat de uitzuivering van de wachtregisters in gunstige zin 
evolueerde.

295 Voor	een	gedetailleerde	uitleg	van	de	uitgevoerde	werkzaamheden:	zie	Rekenhof,	171e	Boek,	Volume	I,	p	177-178.
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Het Rekenhof stelt nog steeds vast dat, hoewel er geen dagelijkse afsluiting wordt opge-
maakt, de dagelijkse btw-ontvangsten manueel in boeken worden bijgehouden. Deze 
boeken bevatten regelmatig fouten. Bovendien worden zij noch voor de opmaak van de 
boekhouding, noch voor de controle op de geboekte btw-ontvangsten gebruikt, en heb-
ben ze geen toegevoegde waarde in het kader van de boekhoudkundige verwerking van de 
btw-ontvangsten. Ingevolge deze opmerkingen deelde de AAII in 2014 het Rekenhof mee 
dat het gebruik van de boeken vanaf het nieuwe begrotingsjaar zou worden afgeschaft. De 
administratie heeft het Rekenhof laten weten dat de manuele registers zullen worden bij-
gehouden tot eind 2015.

Het Rekenhof kan nog steeds geen oordeel geven over de juiste verdeling van de btw-in-
komsten over zuivere btw, boetes en intresten bij het RCIV en het CTRI. Deze verdeling ge-
beurt op basis van een Excelblad, opgemaakt door de leverancier van STIRON. De regionale 
centra beschikken zelf over onvoldoende kennis over de opmaak van dit Excelblad, zodat 
de administratie noch het Rekenhof kunnen nagaan of de verdeling correct is berekend.

3.3 Consolidatie van de gegevens door het CIV
Het CIV consolideert zijn gegevens correct met de gegevens van het RCIV en het CTRI tot 
een globale maandelijkse verzamelstaat.

3.4 Centrale administratie
De AAII stelt aan de hand van de geconsolideerde verzamelstaat een maandelijkse ver-
zamelstaat op met de gegevens van de btw-ontvangsten geïnd door de drie centra voor 
informatieverwerking, met de opsplitsing ervan naar boekhoudkundige en budgettaire re-
keningen. Het Rekenhof stelde hierbij geen onregelmatigheden vast.

4 Douane en accijnzen

De boekhouding van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen is gecentra-
liseerd in het “Enig Kantoor” gevestigd in Brussel296. Dat kantoor is onderworpen aan de 
audits van de Europese Rekenkamer. Ook een privékantoor heeft er in het verleden een 
financiële en een IT-audit uitgevoerd. Het Rekenhof beperkt zich bij zijn controles dan ook 
tot een vergelijking van de outputgegevens van het informaticasysteem PLDA297 met de on-
derliggende stukken. Het heeft de processen die aanleiding geven tot het ontstaan van de 
belastingschuld niet onderzocht.

296 Er waren in 2014 nog een 50-tal plaatselijke hulpkantoren (vanaf 2015 is dit aantal teruggebracht tot 20) waar gel-
den	worden	ontvangen,	zowel	cash	als	via	cheque	of	bankcontact.	De	mobiele	brigades	kunnen	ook	gelden	innen.	
De	gelden	geïnd	door	de	plaatselijke	kantoren	en	de	mobiele	brigades	zijn	relatief	beperkt	(minder	dan	10	%	van	de	
totale ontvangsten) en werden om die reden niet onderzocht door het Rekenhof.

297 PaperLess	Douane	en	Accijnzen.
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4.1 Enig Kantoor

• Juistheid en volledigheid van de afsluitingen

De dag-, maand- en jaarafsluitingen worden automatisch door het PLDA-systeem uit-
gevoerd. Het kan echter gebeuren dat er fouten sluipen in de afsluiting. Het Rekenhof 
heeft de automatische controles nagezien en de geproduceerde cijfers vergeleken met 
onderliggende stukken, zoals het uittreksel van bpost. Momenteel bestaan er nog ver-
schillen tussen het informaticasysteem PLDA en de detaillijsten. Deze zijn het gevolg 
van bugs bij de opstart van het PLDA-systeem. In 2014 heeft de externe leverancier een 
groot deel van de verschillen geïdentificeerd en opgelost. Ingeval van nieuwe verschil-
len die zich niet automatisch herstellen, meldt het Enig Kantoor dit consequent aan de 
externe leverancier voor onderzoek. Wel merkt het Rekenhof op dat de afsluitdocumen-
ten in Excel worden opgemaakt, wat bijzondere aandacht vergt voor het gebruik van de 
juiste formules. Het stelde een aantal kleine fouten vast die echter geen invloed hadden 
op de finale cijfers. Ook moet er aandacht zijn voor de juistheid van de verzamelstaat 
die het Enig Kantoor opstelt. De documenten opgemaakt door het PLDA-systeem voor 
de rapportering van de maandafsluiting bevatten niet altijd alle gegevens zoals deze in 
het systeem voorkomen. Deze documenten moeten dus manueel worden aangepast om 
aansluiting met het PLDA-systeem te bekomen. Het Enig Kantoor heeft naar de oorzaak 
hiervan gevraagd aan de externe leverancier.

• Tijdigheid

De automatische dag-, maand- en jaarafsluitingen door het PLDA-systeem moeten ma-
nueel worden nagekeken. Het Enig Kantoor volgt de afsluitingen consequent op.

• Wachtregister, sommen in beraad en lijsten “niet gealloceerde” bedragen

Het wachtregister en de sommen in beraad bevatten momenteel nog oude ontvangsten 
die dateren van vóór de migratie naar PLDA. Voor de toewijzing van de bedragen in 
het wachtregister wacht het Enig Kantoor tot de externe leverancier alle afwijkingen 
in PLDA heeft opgelost. Zodra dat is gebeurd, zullen de niet gekende bedragen worden 
overgebracht naar de uitzonderlijke ontvangsten. De sommen in beraad op 31 decem-
ber 2014 kennen een sterke afname vergeleken met de situatie van net na de migratie in 
2008. De lijst met “niet gealloceerde” bedragen bevat de ontvangsten in de hulpkantoren 
die nog niet op de rekening zijn toegekomen298. Het Rekenhof heeft hier geen onver-
klaarbare oude bedragen aangetroffen.

5 Stafdienst Budget en Beheerscontrole (B&B)

5.1 Aanpassingen naar aanleiding van de aanbevelingen in het 171e Boek
In uitvoering van de aanbevelingen van het 171e Boek heeft de stafdienst B&B in de loop 
van het jaar 2014 een aantal verbeteracties doorgevoerd. De methodologie, uitgewerkt in 
2013 voor de controle van de geboekte ontvangsten in SAP–Fedcom, werd verder verbeterd.

298 Het betreft gelden die cash of per cheque worden ontvangen en waar enige tijd verloopt tussen de registratie van 
de ontvangst in het kantoor en de creditering van de postrekening.
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5.2 Werkzaamheden op maandbasis
De stafdienst B&B stelt op basis van de staten die hij ontvangt van de AAII en van de Al-
gemene Administratie der Douane en Accijnzen eigen maandstaten op. Die vertalen de 
globale verzamelstaten inzake directe belastingen, btw299, en douanerechten en accijnzen 
naar boekhoudkundige en budgettaire rekeningen. Ze dienen ook om de ontvangsten in 
SAP-Fedcom te boeken.

Het Rekenhof controleerde de juistheid en volledigheid van deze maandstaten. Het ging 
na of de overgenomen gegevens overeenstemden met de onderliggende stukken en of de 
formules in Excel correct werden toegepast. Uit het onderzoek is gebleken dat de maand-
staten directe belastingen niet altijd overeenstemden met de onderliggende stukken. Het 
Rekenhof wijst erop dat deze staten met een grotere nauwgezetheid moeten worden opge-
maakt. Ze vormen immers de basis voor de boekingen in SAP–Fedcom. Het wijst verder op 
het risico van het verkeerde gebruik van de formules in de staten waardoor er foute totalen 
kunnen worden berekend.

5.3 Boekingen in Fedcom
Vanaf het boekjaar 2013 gebruikt de stafdienst B&B een nieuwe methode om zijn boekingen 
te controleren. Deze controle gebeurde in de loop van 2014 op een meer accurate manier. 
Het Rekenhof beveelt echter aan de controles ook op de gecumuleerde cijfers uit te voeren 
en niet enkel op de cijfers van de maand. Dit maakt het mogelijk de correcties uitgevoerd 
in voorgaande maanden mee op te nemen in de vergelijking, en de boekingen van het vol-
ledige boekjaar te vergelijken met de cijfers zoals opgenomen in de maandstaten. Daarnaast 
moeten de correcties of aanpassingen die in de loop van het boekjaar gebeuren, worden 
gedocumenteerd in de maanddossiers, moeten de gegevens in deze dossiers worden aange-
past aan de gecorrigeerde toestand en moet de finale versie in de dossiers worden bewaard.

5.4 Controles op jaareinde
Het Rekenhof heeft geen problemen vastgesteld bij zijn controle van de eindejaarcontroles.

6 Conclusie en aanbevelingen

6.1 Directe belastingen
Na afloop van zijn audit besluit het Rekenhof dat de Algemene Administratie van de Inning 
en de Invordering het proces van de rapportering van de directe belastingen beheerst. Toch 
is dit proces niet geïntegreerd en is het deels manueel, wat een risico op foutieve overname 
van gegevens met zich meebrengt300. Omdat het Rekenhof op regionaal niveau geen veran-
deringen in het proces van de boekhoudkundige verwerking van de directe belastingen kon 
vaststellen, blijven de aanbevelingen naar aanleiding van zijn controle van de jaarrekening 
2012 en 2013 onveranderd behouden301.

299 De	maandstaten	btw	bevatten	naast	de	btw-ontvangsten	van	het	CIV,	RCVI	en	CTRI	ook	nog	de	ontvangsten	“Pa-
trimoniumdocumentatie” en “Dienst voor Alimentatievorderingen”. Deze laatste werden in deze fase nog niet 
gecontroleerd door het Rekenhof.

300 momenteel werkt de FOD Financiën aan verschillende interfaces die op termijn (2017) ervoor zullen zorgen dat de 
inkomsten	automatisch	vanuit	de	verschillende	applicaties	 zullen	worden	opgeladen	 in	SAP-Fedcom.	Hierdoor	
zullen de manuele boekingen tot een minimum worden herleid.

301 Rekenhof,	170e	Boek,	Volume	I,	p.	167	en	171e	Boek,	Volume	I,	p.	175.	Ter	beschikking	op	www.rekenhof.be.

http://www.rekenhof.be
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6.2 Btw
Het proces van de boekhoudkundige verwerking van de btw is niet volledig geautoma-
tiseerd en geïntegreerd. Hierdoor berust de betrouwbaarheid van de boekhoudkundige 
verwerking bij de drie centra voor informatieverwerking. Het Rekenhof heeft op regionaal 
niveau geen veranderingen in het proces van de boekhoudkundige verwerking van de btw 
kunnen vaststellen. Bijgevolg blijven de aanbevelingen naar aanleiding van de controle van 
de jaarrekening 2013 onveranderd behouden302.

Ook herhaalt het Rekenhof zijn aanbeveling om, bij gebrek aan meerwaarde, de dagelijkse 
btw-ontvangsten niet meer manueel bij te houden.

6.3 Douane en accijnzen
Het proces van de boekhoudkundige verwerking van de douanerechten en accijnzen is in 
belangrijke mate geautomatiseerd in de applicatie PLDA. Deze toepassing bevat echter bugs 
zodat extra aandacht moet worden geschonken aan de output. Bij de finale rapportering, 
die niet is geautomatiseerd in PLDA, moet aandacht worden geschonken aan de juistheid 
van de gerapporteerde cijfers.

6.4 Stafdienst B&B
De Excelformules voor de berekening van de totalen van de ontvangsten in de verzamelsta-
ten btw, directe belastingen en douanerechten en accijnzen kunnen fouten bevatten. Dit 
brengt de correcte boeking van de ontvangsten in SAP-Fedcom in het gedrang. Om dit te 
vermijden beveelt het Rekenhof aan de consolidatie van deze gegevens te automatiseren via 
een proces dat in de boekhoudtoepassing is geïntegreerd of door automatische controles 
in de verzamelstaten in te bouwen. Er moet meer aandacht worden besteed aan de juist-
heid van de verzamelstaten en de opmaak van de boekingen. Ook zou de nieuwe controle-
methode voor de boekhoudkundige verwerking van de ontvangsten, die de stafdienst B&B 
sinds het boekjaar 2013 heeft ontwikkeld, ook maandelijks op gecumuleerde cijfers moeten 
wordt uitgevoerd.

302 Rekenhof,	171e	Boek,	Volume	I,	p.	175.	Ter	beschikking	op	www.rekenhof.be.

http://www.rekenhof.be
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Boeking van personeelsuitgaven 
en -ontvangsten van het algemeen 
bestuur – fase 1
Het Rekenhof heeft onderzocht of de departementen hun personeelskosten correct boeken en 
afdoende controles inbouwen op de bedragen die in SAP/Fedcom worden geboekt. Het is ook de 
rol van de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) en de dienst Federale Accountant (FA) 
in dat proces nagegaan.

De berekening van wedden steunt in belangrijke mate op de zgn. mutatiestaten, dit zijn maan-
delijkse overzichten van de wijzigingen in de loopbanen van de personeelsleden die de departe-
menten aan de CDVU sturen. Het Rekenhof beveelt daarbij aan dat de CDVU met de departe-
menten formele afspraken maakt over de overzending van die mutatiestaten, de informatie die 
daarbij moet worden uitgewisseld en de nodige verantwoordingsstukken.

De CDVU moet de bestanden met de personeelsuitgaven vroeger naar de FA sturen en bij fout-
melding een nieuw bestand aanmaken in plaats van het foutieve bestand te overschrijven. De 
CDVU moet ook de aansluiting van de wedden maken met de samenvattende fiscale opgaven.

Tot slot moet de CDVU zijn interne procedures van loonverwerking, behandeling van mutaties 
en terugvorderingen inventariseren en waar nodig actualiseren.

De FA moet zijn toezicht op de interne controle bij de CDVU versterken. Hij moet de bevoegd-
heden en verantwoordelijkheden van de tussenkomende actoren duidelijk afbakenen via gefor-
maliseerde richtlijnen en de procedures en werkdocumenten over de integratie van de CDVU-
gegevens in SAP/Fedcom actualiseren. De dienst moet de departementen tot slot aansporen 
de aansluiting te maken tussen het bestand over de budgettaire last dat de CDVU naar hen 
terugstuurt en de gegevens die in Fedcom zijn ingevoerd.

Voor de geplande oprichting van PersoPoint bij de FOD Personeel en Organisatie, waarin de 
dienst Wedden van de CDVU zou worden geïntegreerd, zijn een planning en een omschrijving 
van de opdrachten van die nieuwe dienst en van het personeel en de IT-middelen nodig.

1 Context

De personeelsuitgaven vormen een belangrijk deel van de uitgaven van een departement. 
Ze omvatten de lonen en wedden maar ook recurrente en periodieke vergoedingen en indi-
recte en sociale lasten303 (omzendbrief nr. 574 van 9 juli 2007 van de federale overheid). De 
tabel hierna geeft een overzicht van de personeelsuitgaven per departement.

303 Bijvoorbeeld:	werkgeversbijdragen,	aandeel	werkgever	in	sociale	abonnementen	en	tussenkomst	werkgever	in	de	
hospitalisatieverzekering.
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Tabel 1 –  Financieel belang personeelsuitgaven – economische basis (in miljoen euro)304

Departement 2014

FOD	kanselarij	van	de	Eerste	Minister 33,8

FOD Budget en Beheerscontrole 17,5

FOD	Personeel	en	Organisatie 17,7

FOD Informatie- en Communicatietechnologie 2,7

FOD Justitie 1.337,8

FOD Binnenlandse Zaken 277,2

FOD	Buitenlandse	Zaken,	Buitenlandse	Handel	en	Ontwikkelingssamenwerking 190,1

Defensie 1.673,9

Federale	Politie 820,5

FOD Financiën 1.240,3

FOD	Werkgelegenheid,	Arbeid	en	Sociaal	overleg 67,2

FOD Sociale Zekerheid 63,3

FOD	Volksgezondheid,	Veiligheid	van	de	voedselketen	en	Leefmilieu 76,8

FOD	Economie,	Middenstand,	kMO	en	Energie 111,4

FOD mobiliteit en Vervoer 64,5

POD	Maatschappelijke	Integratie,	Armoedebestrijding	en	Sociale	Economie 8,5

POD	Wetenschapsbeleid 79,5

TOTAAL 6.082,8

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van SAP/Fedcom

Met uitzondering van Defensie en de Federale Politie die hun eigen systeem voor de loonkost-
verwerking hebben, verwerkt de Centrale Dienst voor Vaste Uitgaven (CDVU) de volledige 
loonadministratie van de federale overheid. De dienst Federale Accountant (FA) brengt ver-
volgens de personeelsuitgaven van alle departementen via een interface in SAP/Fedcom in.

Het Rekenhof controleert de personeelscyclus305 traditioneel via een aantal basiscontroles 
in het kader van de eindejaarscontrole van de jaarrekening (meer bepaald wat het vakan-
tiegeld, de competentiepremies en de aansluiting van de CDVU-gegevens met de boekhou-
ding betreft)306. Uit die controles bleek de voorgaande jaren dat de interne controle van de 

304 Het betreft boekingen in subklasse 62 (Directe en indirecte bezoldigingen van het personeel en daarmee gelijkgestelde 
personen).	Maar	ook	op	andere	subklassen	worden	nog	minder	significante	personeelskosten	geboekt.	Deze	cijfers	
kunnen dus verschillen van de bedragen die op de basisallocaties van de begrotingsboekhouding worden aangere-
kend.

305 De personeelscyclus moet hier worden begrepen als de boekhoudkundige verwerking van de personeelsuitgaven 
en –ontvangsten en de interne controle erop.

306 Bij de jaarrekening is de controle gericht op de rubrieken 444 (schulden inzake directe en indirecte bezoldigingen 
van	het	personeel	en	de	aan	de	boekhoudkundige	entiteit	gehechte	personen)	en	442	 (andere	fiscale	schulden	
ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden – Voor rekening van die derden geheven belastingen en 
taksen) en op de subklasse 62 (directe en indirecte bezoldigingen van het personeel en van daarmee gelijkgestelde 
personen) van het algemeen rekeningstelsel dat gevoegd is bij het koninklijk besluit van 10 november 2009 hou-
dende vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op (onder andere) de federale Staat.
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departementen niet sluitend is en dat de administratief-boekhoudkundige verwerking van 
personeelsuitgaven gebreken vertoonde307.

2 Onderzoek

Het onderzoek van het Rekenhof, dat over twee jaar wordt gespreid, gaat na of de departe-
menten hun personeelskosten correct boeken en afdoende controles inbouwen op de be-
dragen die via interface in SAP/Fedcom worden geboekt (in de loop van het jaar en op 
balansdatum). Daarnaast wordt ook onderzocht of de procedures van de CDVU, met inbe-
grip van de regels voor overzending van informatie naar de FA en naar de centraliserende 
rekenplichtige, gedocumenteerd zijn, of ze rekening houden met de inherente risico’s en 
voldoende waarborgen bieden voor de getrouwheid van de rekeningen.

In 2015 heeft het Rekenhof in het bijzonder de personeelscyclus van zes departementen308 
geanalyseerd en de tussenkomst van de CDVU, de FA en de centraliserend rekenplichtige 
in het proces onderzocht. Bovendien is het Rekenhof nagegaan of de conclusies en aanbe-
velingen die het formuleerde in zijn audits over de werking van de afdeling Wedden van de 
CDVU (2001)309 en over de integratie in Fedcom van de personeelsuitgaven beheerd door de 
CDVU (2010)310 werden opgevolgd. De onderzoeksresultaten moeten samen worden gelezen 
met de vaststellingen die het Rekenhof over de personeelscyclus in het kader van zijn on-
derzoek van de jaarrekening 2014 heeft gedaan311.

In een tweede fase zullen andere departementen worden onderzocht. Voor Defensie en de 
Federale Politie zullen de eigen personeelstoepassingen in kaart worden gebracht, omdat 
het Rekenhof hun interfaces nog maar in beperkte mate heeft onderzocht en getest.

De onderzoeksresultaten steunen op een analyse van de regelgeving die op de CDVU en op 
de andere actoren in de personeelscyclus van toepassing is, evenals op informatie die de 
CDVU verspreidt en op het gevolg dat werd gegeven aan de vaststellingen die het Rekenhof 
bij de controle van de jaarrekening van het algemeen bestuur heeft geformuleerd.

Het Rekenhof benadert in deze audit de personeelscyclus dus vanuit een ruimer perspec-
tief. Ook de interne controles door de departementen en de andere tussenkomende partijen 
en van de kwaliteit van de beheersomgeving werden onderzocht.

307 De	belangrijkste	vaststellingen	uit	de	recente	Boeken	van	het	Rekenhof	zijn	de	volgende:	de	uitgaven	die	in	SAP/
Fedcom worden opgenomen via interface kunnen niet worden gereconcilieerd met de samenvattende tabellen 
van	de	CDVU	of	de	diverse	personeelsadministraties,	problemen	met	de	boeking	van	vastgestelde	rechten	in	Fed-
com,	problemen	met	de	afgrenzing	tussen	boekjaren	en	met	de	verantwoording	van	de	geboekte	uitgaven,	de	
onregelmatige	verwerking	van	eindejaarsverrichtingen	in	Fedcom,	en,	tot	slot,	problemen	met	de	rubricering,	de	
juistheid,	de	volledigheid	en	de	ouderdom	van	de	personeelsschulden	en	-kosten	in	Fedcom.

308 Met	name:	FOD	kanselarij	van	de	Eerste	Minister,	FOD	Personeel	en	Organisatie	(FOD	P&O),	FOD	Informatie-	en	
Communicatietechnologie	(Fedict),	FOD	Sociale	Zekerheid,	FOD	Volksgezondheid,	Veiligheid	van	de	Voedselke-
ten	en	Leefmilieu	en	POD	Maatschappelijke	Integratie.

309 Rekenhof,	Centrale Dienst der Vaste Uitgaven: afdeling Wedden,Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksver-
tegenwoordigers, Brussel,	maart	2001,	p.	52.	Ter	beschikking	op	www.rekenhof.be.

310  Rekenhof,	167e	Boek,	Volume	I,	p.	475	e.v.	Ter	beschikking	op	www.rekenhof.be.	
311  Zie hoofdstuk 3 van dit Boek.
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Om uitspraak te doen over de volledigheid, de werkelijkheid, de juistheid en de presenta-
tie van de personeelskosten en -opbrengsten in de algemene boekhouding, werden de in 
SAP/Fedcom geboekte gegevens van de belangrijkste personeelsposten gecontroleerd aan 
de hand van specifieke recurrente financiële controles.

Een ontwerpverslag werd op 9 september 2015 voor commentaar gestuurd naar de minis-
ters van de betrokken departementen, naar de voorzitters van de directiecomités van die 
departementen en naar de administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de 
Thesaurie. De antwoorden die voor het afsluiten van dit Boek werden ontvangen, worden 
in punt 5 kort toegelicht.

3 Onderzoeksresultaten

3.1 CDVU-interface
De CDVU berekent en vereffent de personeelsuitgaven op basis van de gegevens die de 
personeelsdiensten van de departementen hem bezorgen. Op basis van die gegevens maakt 
de CDVU voor elk departement een bestand aan met informatie over de boekhoudkun-
dige en budgettaire registraties van de vereffening en over de betalingsstaat. Dat bestand 
omvat de totaalbedragen (niet uitgesplitst per begunstigde) die op de rekeningen van de 
departementen in de algemene boekhouding moeten worden geboekt en die moeten wor-
den aangerekend op elk van de betrokken basisallocaties. De CDVU stuurt het bestand per 
mail naar de FA, die het na enkele controles op het vlak van de interne coherentie oplaadt 
in SAP/Fedcom. Parallel met de zending naar de FA stuurt de CDVU de gegevens voor de 
betaling van de individuele wedden naar de centraliserend rekenplichtige.

De vaststellingen en aanbevelingen die het Rekenhof in 2010 formuleerde in zijn audit over 
de integratie in SAP/Fedcom van personeelsuitgaven beheerd door de CDVU, werden tot op 
heden weinig of niet opgevolgd, ondanks de aangekondigde maatregelen van de voorzitter 
van de FOD Budget en Beheerscontrole in zijn antwoord van 23 september 2010. Er blijven 
tekortkomingen in de procedures voor de overzending van gegevens tussen de departe-
menten, de CDVU, de FA en de centraliserend rekenplichtige en in de procedures voor de 
invoering van de personeelsuitgaven in SAP/Fedcom. Sinds de FOD Financiën in Fedcom is 
ingestapt, worden de postrekeninguittreksels van de centraliserend rekenplichtige daaren-
tegen wel automatisch opgeladen in het systeem.

Het Rekenhof stelt vast dat de wedden nog steeds worden betaald voordat de vastgestelde 
rechten op de grootboekrekeningen en basisallocaties worden geboekt en aangerekend. De 
FA voert de betalingsgegevens van de CDVU in SAP/Fedcom in zonder feedback over de 
effectieve betalingen door de centraliserend rekenplichtige. Daardoor bestaat er geen ga-
rantie dat de datum waarop de betaling in SAP/Fedcom door de FA geregistreerd werd, met 
de datum van de effectieve betaling overeenstemt. De vastgestelde rechten die de FA als 
betaald boekt en de bedragen die de centraliserend rekenplichtige effectief betaalt, worden 
ook onderling niet afgetoetst.

De gegevens worden nog altijd onbeveiligd overgezonden tussen de CDVU, de centrali-
serend rekenplichtige en de FA en de procedure garandeert niet dat de bestanden goed 
aankomen.
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De documentatie over de integratie van de CDVU-gegevens in SAP/Fedcom die de FA op de 
informatiedatabank Find it! ter beschikking stelt, is niet meer actueel, ook al blijft ze nuttig 
als basisdocumentatie voor de interface en de boekhoudschema’s.

3.2 Boekhouding

3.2.1	 Kwaliteit	van	de	via	interface	ingevoerde	bedragen	in	SAP/Fedcom
De personeelsgegevens worden via een interface in SAP/Fedcom ingevoerd. Dat impliceert 
dat de CDVU de gegevens voorbereidt en verwerkt in zijn loonmotor voordat hij ze door-
stuurt naar de FA om ze in geaggregeerde vorm in SAP/Fedcom op te laden.

Het onderzoek heeft geen fouten ontdekt in de registratie in de algemene en de begrotings-
boekhouding van personeelsuitgaven die de CDVU heeft overgezonden. Als het bestand 
technisch niet correct is of fouten bevat, bezorgt de CDVU een verbeterd bestand. Soms 
past hij echter rechtstreeks de originele bestanden aan, wat de audittrail (d.i. de opspoor-
baarheid) en de betrouwbaarheid van de geïntegreerde gegevens bemoeilijkt.

Maandelijks rapporteert de CDVU over de budgettaire last en de loonkosten aan de de-
partementen. Elk departement controleert die bestanden op zijn manier maar geen enkel 
departement sluit het globale bestand aan met de bedragen die de FA in SAP/Fedcom heeft 
geboekt. Dat leidt tot verschillen die niet steeds kunnen worden verklaard.

3.2.2	 Aansluiting	fiscale	fiche
De CDVU maakt geen aansluiting van de wedden die boekhoudkundig zijn verwerkt met de 
fiscale aangifte van de bedrijfsvoorheffing op basis van de samenvattende opgaven 325.xx. 
Daardoor is er dus geen reconciliatie beschikbaar tussen die twee gegevensstromen.

3.2.3 Testen
Het Rekenhof heeft op een aantal belangrijke personeelsposten van de zes onderzochte de-
partementen analytische controles312 en substantieve detailtesten313uitgevoerd. Die hebben 
geen noemenswaardige fouten aan het licht gebracht op het niveau van de registratie van 
personeelsuitgaven en –ontvangsten in de algemene boekhouding.

3.3 Informatiestroom tussen departementen en CDVU – mutatiestaten

3.3.1	 Verwerking	van	mutatiestaten
De berekening van wedden steunt mee op een verwerking van de zgn. mutatiestaten of 
opgaven der wijzigingen. Dat zijn maandelijkse overzichten van de wijzigingen in de loop-
banen van de personeelsleden die de departementen aan de CDVU sturen. Het onderzoek 
heeft aangetoond dat er soms heel wat tijd verstrijkt tussen het ogenblik van een wijziging 
en het moment waarop die wijziging aan de CDVU wordt meegedeeld. Dat verzwaart de 

312 Analytische controles maken de vergelijking tussen de werkelijk geboekte bedragen en diverse andere factoren 
waarbij wordt nagegaan of de geboekte kosten en opbrengsten binnen de normale verwachtingen liggen. Hierbij 
wordt	gebruik	gemaakt	van	evoluties	doorheen	de	tijd,	verbanden	tussen	rekeningen	en	relaties	met	kritische	Suc-
ces	Factoren	(kPI’s).

313 met de substantieve detailtesten wordt onderzocht of personeelsleden die op personeelslijsten staan daadwerke-
lijk een wedde hebben ontvangen en of hun verloning overeenstemt met de opgegeven anciënniteit en graad. Ook 
wordt nagegaan of personeelsleden die uit dienst zijn nog betalingen ontvangen.
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administratieve procedure en houdt het risico van onterechte betalingen die nadien moe-
ten worden teruggevorderd. De CDVU gaat bovendien niet systematisch na of de handte-
kening van de ordonnateur op de mutatiestaten overeenstemt met de modelhandtekening.

De CDVU geeft aan dat hij niet kan nagaan of de informatie die hem wordt aangereikt, 
juist en waarachtig is. De dienst kan dus niet verifiëren of de prestaties werkelijk werden 
geleverd of in welke arbeidssituatie iemand zich effectief bevindt, welke voordelen ie-
mand concreet geniet en welke specifieke regeling op een personeelslid van kracht is314. 
De data van de informaticatoepassingen die de HR-dienst van een departement gebruikt 
voor het personeelsbeheer, worden niet uitgewisseld en de CDVU heeft geen toegang tot de 
personeelsdossiers.

Omdat de CDVU geen toegang heeft tot de personeelsgegevens van de departementen en 
over weinig andere informatiebronnen beschikt, is een afstemming van de gemelde muta-
ties met de gegevens die aan de basis liggen van de aanvraag nagenoeg onmogelijk. Door-
dat er geen centraal beschikbare personeelsgegevens zijn, kunnen potentieel doeltreffende 
controles niet worden uitgevoerd315. Bovendien hebben de CDVU en de personeelsdiensten 
van de departementen geen formele afspraken over de elementen die noodzakelijkerwijze 
moeten worden uitgewisseld.

3.3.2	 Terugvorderingen	door	wijzigingen	in	de	loopbaan
Als de departementen wijzigingen in de loopbaan van een personeelslid laattijdig aan de 
CDVU meedelen, kan die ze niet tijdig verwerken en moet de CDVU soms onterechte be-
talingen terugvorderen. De CDVU wijst erop dat dit de werklast verhoogt en een risico 
creëert.

De audit wijst bovendien uit dat bij de mutatiestaten niet altijd de nodige of de gepaste ver-
antwoordingsstukken gevoegd zijn.

Het initiatief om tot terugvordering over te gaan ligt bij de CDVU. Bij een personeelslid 
dat in actieve dienst is of voor korte duur afwezig is, houdt de CDVU het onverschuldigde 
bedrag van ambtswege af van de volgende betalingen, ook al is die werkwijze strijdig met 
de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers. Bij een 
personeelslid dat voor een lange periode niet meer door de CDVU wordt bezoldigd, vraagt 
de CDVU het onverschuldigde bedrag terug te betalen.

Het Rekenhof had die werkwijze in zijn audit van 2001 bekritiseerd omdat ze geen redelijke 
zekerheid gaf over de volledigheid van de terugvorderingen. De CDVU kwam aan die kri-
tiek tegemoet. De ontvangstrekenplichtige van de CDVU vordert nu ook de onverschul-
digde bedragen terug. Hij voert die in een eigen toepassing en ook in de mainframe van 
de CDVU in. De eigenlijke ontvangsten (terugbetalingen) worden via een interface in SAP/

314 Bijvoorbeeld:	de	mogelijke	dubbele	toekenning	van	haard-	en	standplaatstoelage	in	hetzelfde	gezin,	de	volledig-
heid	van	de	toegekende	voordelen	van	alle	aard	(bv.	gebruik	van	een	bedrijfswagen),	de	communicatie	over	ziek-
teverloven	en	afwezigheden,	de	controle	en	opvolging	van	ploegenprestaties,	het	juiste	statuut,	deeltijds	werken,	
onregelmatige	prestaties,	het	inkomen	van	de	partner	enz.	

315 Door	bijvoorbeeld	gegevens	te	koppelen	zou	de	CDVU	anomalieën	kunnen	detecteren	(verkeerde	aanrekeningen,	
onterechte	toelagen	tijdens	periodes	van	langdurige	afwezigheid	of	tijdens	onbezoldigde	periodes,	ongeoorloof-
de cumulaties van toelagen enz.).
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Fedcom geboekt. Het Rekenhof merkt toch op dat die rekenplichtige nog steeds buiten Fed-
com werkt terwijl hij dit perfect rechtstreeks in het systeem kan doen.

De bedragen die bij een terugvordering worden terugbetaald, worden verrekend op de per-
soneelskredieten van het betrokken departement. Die praktijk zet de departementen er 
volgens de CDVU niet toe aan consciëntieuzer wijzigingen in de loopbaan op te volgen.

3.3.3	 Interne	beheersing	en	sturing	van	de	personeelscyclus
Als gevolg van een vroegere opmerking van het Rekenhof werd bij de werkstations van 
de CDVU een functiescheiding doorgevoerd tussen de personen die gegevens verwerken 
en registreren en personen die die gegevens controleren. De interne procedures werden 
bijgewerkt en uitgebreid maar ze zijn nog niet volledig of enkel maar in algemene termen 
uitgeschreven.

De sturing van de personeelscyclus door de FA blijft beperkt omdat die dienst ervan uitgaat 
dat hij vooral gegevens in SAP/Fedcom moet integreren die anderen al hebben verwerkt. De 
FA heeft geen overzicht op het proces dat eindigt met de upload van de CDVU-gegevens. Zo 
is hij niet in staat de interne controle te beschrijven die de CDVU hanteert bij de opmaak 
van de overgezonden bestanden.

Zowel voor de onderzochte departementen als voor de FA geldt dus dat de interne controle 
gebrekkig georganiseerd is en dat afdoende interne procedures voor de personeelscyclus 
ontbreken.

3.3.4 Organisatie en toekomstige situatie van de CDVU
Al in 2014 bestond een project om een transversale structuur op te richten die de perso-
neels- en weddegegevens van de federale overheid beheert en verwerkt, maar de realisatie 
ervan werd in laatste instantie uitgesteld. De onzekerheid die daarmee gepaard ging, had 
een negatieve impact op de noodzakelijke aanwervingen, de ontwikkeling van IT-toepas-
singen en de optimalisering van de interne diensten van de CDVU.

Op 3 juli 2015 heeft de ministerraad een optimalisatieproject voor de federale overheid 
goedgekeurd. Dat moet de overheidsdiensten efficiënter maken en de dienstverlening ver-
beteren. Als gevolg daarvan zal de dienst Wedden van de CDVU worden geïntegreerd in de 
nieuwe dienst PersoPoint (voorheen: P&O Shared Services Center) van de FOD Personeel en 
Organisatie. In afwachting blijft de CDVU in een overgangsfase en kan hij slechts minimale 
diensten verlenen, ook al blijven die kwalitatief hoogstaand.

PersoPoint zal instaan voor de personeels- en loonadministratie terwijl de strategische 
beslissingen over het personeelsbeleid bij de departementen blijven. Ook zal een nieuwe, 
meer geautomatiseerde loonmotor worden ingevoerd, vermoedelijk vanaf 2019. Het is nog 
niet duidelijk welk type van medewerkers PersoPoint zal krijgen en het blijft de vraag in 
welke mate de departementen hun experts hiervoor zullen afstaan.
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4 Aanbevelingen

4.1 CDVU-interface
Het Rekenhof beveelt aan de aanbevelingen uit zijn 167e Boek verder op te volgen en uit 
te voeren. Zo moet de FA sterker toezien op de interne controle bij de CDVU als externe 
serviceorganisatie ten dienste van Fedcom, moeten de bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden van alle actoren duidelijk in geformaliseerde SLA’s (Service Level Agreements) en 
OLA’s (Organisation Level Agreements) worden omschreven en moeten de procedures en 
werkdocumenten worden geactualiseerd.

De FA en de CDVU moeten nagaan of de gegevens in SAP/Fedcom overeenkomen met de 
betalingen door de centraliserend rekenplichtige.

Het Rekenhof blijft de mening toegedaan dat de verschillende diensten de personeelsbe-
standen moeten uitwisselen in een beveiligde maar stabiele omgeving, bij voorkeur via een 
beveiligde server.

4.2 Boekhouding
De audittrail van de bestanden die de CDVU aanlevert en die een foutmelding genereren bij 
de upload in SAP/Fedcom moet beter worden gegarandeerd. Daarom beveelt het Rekenhof 
aan niet de bestaande bestanden aan te passen maar telkens een nieuw bestand aan te ma-
ken. De CDVU zou de bestanden ook vroeger, bij voorkeur in de laatste week van de maand, 
aan de FA moeten bezorgen. Zo kan worden vermeden dat de effectieve betaling van de 
personeelslasten sneller in SAP/Fedcom wordt geregistreerd dan dat die verrichtingen op 
de grootboekrekeningen en de basisallocaties worden aangerekend.

In de instructie over de maandelijkse afsluiting zou de FA moeten inschrijven dat de de-
partementen de aansluiting moeten maken tussen het bestand over de budgettaire last 
(per stamnummer) dat de CDVU maandelijks naar hen terugstuurt en de gegevens van de 
upload in Fedcom, zodat verschillen snel kunnen worden gedetecteerd.

Het Rekenhof beveelt de CDVU aan de in SAP/Fedcom geboekte personeelsuitgaven meer 
te controleren, door de bedragen van de wedden, vergoedingen en bedrijfsvoorheffing te 
vergelijken met de samenvattende fiscale opgaven 325.xx voor het jaar. Zo kan hij nagaan of 
de aangegeven wedden en bedrijfsvoorheffing overeenstemmen met de boekingen in SAP/
Fedcom.

4.3 Informatiestroom tussen departementen en CDVU – mutatiestaten
Het Rekenhof beveelt de departementen aan interne maatregelen te nemen om mutatie-
staten snel na de gebeurtenis die de administratieve en geldelijke situatie van het perso-
neelslid wijzigt, aan de CDVU te bezorgen. De personeelsdiensten van de departementen 
moeten de CDVU systematisch op de hoogte brengen van de betalingen die moeten worden 
teruggevorderd en van de wijzigingen in de arbeidssituatie van hun personeelsleden omdat 
die de betaling van wedden, toelagen, vakantiegeld, competentiepremies enz. beïnvloeden.

Het Rekenhof vraagt de CDVU en de departementen formele afspraken te maken over 
welke gegevens moeten worden uitgewisseld om de mutaties tijdig administratief- 
boekhoudkundig te verwerken. De departementen moeten de mutatiestaten met de nodige 
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verantwoordingsstukken onderbouwen en de CDVU moet de handtekening van de ordon-
nateur controleren aan de hand van de modelhandtekening.

Door een tijdige overzending van de mutaties, met de gepaste verantwoordingsstukken, 
moet ook het aantal regularisaties kunnen worden teruggedrongen.

4.4 Interne beheersing en sturing van de personeelscyclus
De CDVU moet zijn interne procedures van loonverwerking, behandeling van mutaties en 
terugvorderingen inventariseren en waar nodig uitdiepen. Dat is absoluut noodzakelijk in 
het kader van de oprichting van PersoPoint, waarvan de dienst Wedden van de CDVU op 
termijn deel zal van uitmaken, en van de voorbereiding van een nieuwe loonmotor. De 
FA kan hierbij betrokken worden om inzicht te verkrijgen in de interne beheersing van de 
CDVU.

Ook de departementen moeten hun interne controle versterken om beter de risico’s in te 
schatten bij de tussenkomst van alle intern betrokken diensten en personen in de verwer-
king van de personeelsuitgaven. Ze moeten ook de bestaande procedures en instructies 
evalueren.

4.5 Organisatie en toekomstige situatie van de CDVU
Het Rekenhof wijst erop dat er snel duidelijkheid moet zijn over de omvang, de opdracht en 
de organisatie van het op te richten PersoPoint.

De oprichting van een dergelijke transversale dienst kan maar succesvol zijn als tijdig een 
duidelijke planning wordt opgesteld, samen met een omschrijving van de taken en be-
voegdheden en de toewijzing van de personeels- en IT-middelen. Ook moet worden opge-
lijst welke regelgeving daartoe moet worden geactualiseerd en gecoördineerd.

5 Antwoorden van de administratie en van de ministers

Het Rekenhof ontving vijf antwoorden op zijn auditrapport.

De minister bevoegd voor de Informatie- en Communicatietechnologie (via mail) en de 
minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie (brief van 14 oktober 2015) hebben geen 
commentaar bij de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof.

De minister van Financiën geeft in zijn brief van 16 oktober 2015 aan dat er nog geen beslis-
sing werd genomen over de overgang van de CDVU naar de FOD Personeel en Organisatie. 
Hij is niettemin van oordeel dat het initiatief om de personeelsadministratie (P&O-dien-
sten) en de payroll (CDVU) in een transversale dienst te integreren, een oplossing biedt 
voor het probleem van efficiëntie en dienstverlening dat het Rekenhof heeft gesteld, op 
voorwaarde dat alle P&O-diensten eraan deelnemen.

Wat de terugvordering van onverschuldigde betalingen betreft, stipt hij aan dat de loonbe-
schermingswet van 12 april 1965 in alle omstandigheden wordt nageleefd. De procedure die 
in mei 2015 was ingevoerd om tegelijk met een eventueel aflossingsplan de terug te vorderen 
bedragen ook op te laden in de fiscale balans (bij de Algemene Administratie Inning en 
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Invordering) om ze eventueel te verrekenen met fiscale ontheffingen, werd op verzoek van 
de minister van Ambtenarenzaken voorlopig gestaakt.

De minister van Financiën gaat ook in op de vaststellingen van het Rekenhof over de wer-
king van de CDVU-interface. Volgens hem is het op dit moment technisch onmogelijk de 
boekingstabellen (Fedcom) te registreren vóór de betaling. Daarenboven wijst hij erop dat 
de bevoegdheid om de wedden in SAP/Fedcom te boeken, over verschillende partijen zijn 
verdeeld.

De voorzitter a.i. van de FOD Personeel en Organisatie nuanceert (via mail) de laattijdige 
mededeling van gebeurtenissen die tot een wijziging in de berekening van de wedde aan-
leiding geven. Het gaat in hoofdzaak over onvoorziene gebeurtenissen die zich voordoen na 
de limietdatums van de CDVU waarop de regularisaties bij die dienst moeten toekomen. 
Daarbij wordt de regel gehanteerd dat geen enkele opdracht wordt ingediend zolang het be-
sluit of document dat de (juridische) basis vormt van de gebeurtenis niet ondertekend aan 
de personeelsadministratie werd bezorgd. Hij pleit ervoor de limietdatums van de CDVU 
later op de maand vast te leggen.

De voorzitter wijst er voorts op dat in eerste instantie de ordonnateur de juistheid en de 
waarachtigheid van de gegevens moet verifiëren aangezien hij over alle verantwoordings-
stukken en het dossier beschikt. Volgens de voorzitter voeren de personeelsadministraties 
van de FOD P&O, de FOD B&B, Fedict en de POD Maatschappelijke Integratie drie interne 
controles uit voordat wijzigingen worden doorgestuurd. Voor die departementen zal Perso-
Point vanaf 2016 de personeelsadministratie uitvoeren. Bij het opzetten van PersoPoint als 
organisatie zullen de procedures geanalyseerd, beschreven en gedocumenteerd worden.

De minister van Begroting (brief van 6 oktober 2015) zegt dat de dienst Federale Accoun-
tant sinds 2010 inspanningen heeft gedaan om de maandelijkse overzending en het opla-
den van de personeelsbestanden binnen de maandelijkse periode te realiseren. Een interne 
instructie is hierover beschikbaar en er werd een back-upregeling ingesteld. De bestanden 
die van de CDVU worden ontvangen, worden onmiddellijk opgeladen en meteen ook auto-
matisch gecontroleerd op zowel technische als bepaalde budgettaire en boekhoudkundige 
aspecten. De minister is het ermee eens dat het tot de verantwoordelijkheid van de FA be-
hoort de bestanden met de personeelsuitgaven op een aantal aspecten te controleren en tij-
dig in te boeken maar het is volgens hem de CDVU die moet instaan voor de inhoud van de 
boekingsbestanden en de controle van de boekingen en de eruit voortvloeiende betalingen.

De minister van Begroting kondigt aan dat de FA met de CDVU gaat overleggen om een 
beveiligde omgeving in gebruik te nemen voor de elektronische gegevensuitwisseling. De 
dienst zal het document over de maandelijkse afsluiting van de boekingen van de perso-
neelskosten updaten en erin opnemen hoe de departementen de overeenstemming moeten 
controleren van de boeking van de bestanden met de personeelsuitgaven in SAP/Fedcom 
met de bestanden die zij maandelijks van de CDVU ontvangen. Omdat die overeenstem-
ming blijkbaar niet eenvoudig te controleren is, zal de dienst FA met de CDVU overleggen 
om te bekijken hoe beide gegevensbestanden met elkaar kunnen worden aangesloten.
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De minister geeft tot slot aan dat het voor de CDVU momenteel niet haalbaar is het maan-
delijkse bestand met de personeelsuitgaven vroeger te verzenden om ze in SAP/Fedcom te 
boeken vóór de betaaldatum van de lonen. De kwestie zal opnieuw worden aangekaart bij 
de voorbereiding van de nieuwe loonmotor.
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Inventarisatie van de  
deelnemingen in internationale 
instellingen en buitenlandse 
ondernemingen
De wet van 22 mei 2003 verplicht de diensten hun financiële vaste activa te waarderen en erover 
te rapporteren vanaf het jaar van hun toetreding tot die comptabiliteit.

Het onderzoek van het Rekenhof toont aan dat de deelnemingen in internationale instellingen 
en buitenlandse ondernemingen vanaf 2013 werden geregistreerd maar dat deze deelnemingen, 
en ook de daaraan verbonden verbintenissen buiten balans, op het einde van 2014 nog niet ge-
heel correct zijn gewaardeerd. Meerdere onjuistheden in de inventarisatie komen voort uit een 
onduidelijke definiëring van de notie van deelneming.

Het Rekenhof beveelt aan de definitie van een deelneming en het onderscheid met een kapitaal-
overdracht te verfijnen en ook de waarderingsregels explicieter uit te werken.

1 Context

De diensten van algemeen bestuur zijn tussen 2009 en 2012 in verschillende fases overge-
stapt naar een algemene boekhouding volgens de wet van 22 mei 2003 houdende organisa-
tie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.

Artikel 11 van die wet bepaalt dat de algemene boekhouding van de diensten betrekking 
heeft op het geheel van hun verrichtingen, hun bezittingen, rechten, schulden en verplich-
tingen van welke aard ook. Artikel 16 bepaalt bovendien dat de diensten ten minste eens 
per jaar de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen verrichten 
om de inventaris per 31 december op te maken van al hun bezittingen, rechten, schulden en 
verplichtingen van welke aard ook en van de daartoe bestemde eigen middelen.

In 2009 werd een nieuw artikel 136 in de wet ingevoegd316 dat voor de vaste activa een 
uitzondering vaststelde op de verplichting van artikel 16 om jaarlijks een inventaris op te 
stellen. Een dienst moet nu binnen vijf boekjaren na de inwerkingtreding van de wet van 
2003 op die dienst zijn volledige inventaris opstellen. Het uitstel is echter niet van toepas-
sing op de financiële vaste activa. Het laatste lid van artikel 136 stelt immers uitdrukkelijk 
dat de diensten hun financiële vaste activa vanaf de eerste presentatie van een balans onder 
de volledige algemene boekhouding moeten waarderen en erover rapporteren.

316 Ingevoegd	met	artikel	24	van	de	programmawet	van	23	december	2009,	gewijzigd	door	artikel	4	van	de	wet	hou-
dende diverse bepalingen van 28 december 2011.
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Het Rekenhof is in dit onderzoek specifiek nagegaan in welke mate de diensten van alge-
meen bestuur gevolg hebben gegeven aan deze verplichting op het vlak van de deelnemin-
gen in internationale instellingen en buitenlandse ondernemingen317.

De deelnemingen in internationale instellingen318 en buitenlandse ondernemingen319 zijn in 
handen van de FOD Financiën en de FOD Buitenlandse Zaken. Ze vertegenwoordigden op 
31 december 2014 een boekwaarde van respectievelijk 8.732,9 miljoen euro en 8.446,8 mil-
joen euro.

Het Rekenhof heeft op 15 juli 2015 een ontwerpverslag van het onderzoek naar de voorzit-
ters van het directiecomité van de FOD Financiën en van de FOD Buitenlandse Zaken en 
naar hun bevoegde minister gestuurd. De antwoorden van de ministers worden in punt 
3 kort toegelicht.

2 Onderzoeksresultaten en aanbevelingen

2.1	 Definitie	van	deelneming
Het onderscheid tussen het begrip deelneming en het begrip kapitaaloverdracht is ondui-
delijk. Dat leidt tot meerdere onjuistheden in de inventarisatie van de deelnemingen in 
internationale instellingen.

Het onderscheid tussen beide begrippen staat niet strikt gedefinieerd in de regelgeving 
(wet van 22 mei 2003 en koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het 
boekhoudplan, of andere) maar is gebaseerd op een instructie van de macrobudgettaire 
dienst van de FOD Budget en Beheerscontrole over de toepassing van de economische clas-
sificatie320. De opdeling in deelnemingen tegenover kapitaaloverdrachten volgens de econo-
mische classificatie in de begroting bepaalt dus de registratie in de algemene boekhouding. 
De instructie is echter onvoldoende expliciet om tot een niet betwistbaar onderscheid te 
komen. Dat onderscheid is van belang omdat deelnemingen het vorderingensaldo niet be-
invloeden en kapitaaloverdrachten wel321. De opdeling tussen beide gebeurt in overleg tus-
sen de macrobudgettaire dienst van de FOD Budget en Beheerscontrole en het Instituut 
voor de Nationale Rekeningen bij de opmaak van de uitgavenbegrotingen.

Aanbeveling
Het Rekenhof beveelt de dienst Federale Accountant aan om in samenspraak met de  
macrobudgettaire dienst van de FOD Budget en Beheerscontrole en het Instituut voor de 
Nationale Rekeningen het begrip deelneming meer te verfijnen door te steunen op de de-
finitie die in het boekhoudrecht wordt gebruikt, m.n. door elementen als duurzame band 

317 Deelnemingen in buitenlandse ondernemingen en in internationale instellingen worden volgens het algemeen re-
keningstelsel gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van 
toepassing	op	onder	meer	de	federale	Staat,	respectievelijk	geregistreerd	in	de	rubrieken	273	en	274.	

318 Bijvoorbeeld in het European Stability Mechanism,	het	IMF	en	diverse	ontwikkelingsbanken.
319 Onder	meer	BNP	Paribas	en	de	European Financial Stability Facility.
320 Economische classificatie,	maart	2009	van	de	macrobudgettaire	dienst	van	de	FOD	Budget	en	Beheerscontrole.	

In de optiek van de nationale rekeningen wordt een kapitaaloverdracht beschouwd als een betaling “om niet” aan 
en	van	de	overheid,	die	de	verwerving	of	de	overdracht	inhoudt	van	een	of	meer	activa	door	minstens	een	van	de	
partijen betrokken bij de verrichting. Een deelneming	betreft	een	financiële	verrichting	(kapitaalinbreng)	waarbij	
de	overheid	in	ruil	een	financieel	actief	krijgt	van	dezelfde	waarde.

321 Beide hebben wel een invloed op het begrotingssaldo.
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en medezeggenschap in rekening te brengen, en ook de betrokken departementen uitge-
breider te instrueren over het onderscheid met kapitaaloverdrachten, bijvoorbeeld via haar 
handleiding Jaarafsluiting.

De FOD’s Financiën en Buitenlandse Zaken moeten er zelf over waken dat de kwalificatie 
van hun deelnemingen en kapitaaloverdrachten overeenstemt met de handleiding Jaaraf-
sluiting en dat zij op dezelfde manier in de algemene en de budgettaire boekhouding wor-
den geboekt.

2.2 Waarderingsregels
De waarderingsregels voor deelnemingen in internationale instellingen en ondernemingen, 
zijn opgenomen in artikel 9 van het voornoemd koninklijk besluit van 10 november 2009. 
Dat artikel is echter beperkt en de waarderingsregels erin worden niet toegelicht in de ar-
tikelsgewijze commentaar bij het besluit. De handleiding Jaarafsluiting van de dienst Fede-
rale Accountant refereert aan die regels maar vult ze onvoldoende aan en licht ze evenmin 
nader toe.

De waarderingsregels zijn in het bijzonder voor de deelnemingen in internationale instel-
lingen en de deelnemingen in vreemde munt onvoldoende uitgewerkt.

Aanbeveling
Het Rekenhof beveelt aan de waarderingsregels te verduidelijken binnen het reglementair 
kader zelf, of op zijn minst via dwingende, schriftelijke richtlijnen van de dienst Federale 
Accountant. De door de wet van 18 januari 2010 opgerichte Commissie voor de Openbare 
Comptabiliteit zou, als ze operationeel wordt, daartoe adviezen kunnen verstrekken.

2.3 Volledigheid en boekingsmoment van de deelnemingen en verplichtingen
Behalve de FOD Buitenlandse Zaken en de FOD Financiën hebben geen andere departe-
menten deelnemingen in internationale instellingen of buitenlandse ondernemingen. Die 
FOD’s zijn sinds 2011 onderworpen aan de wet van 22 mei 2003 en moesten volgens die wet 
hun financiële activa vanaf datzelfde jaar waarderen. Uitgezonderd de deelnemingen in het 
Internationaal Muntfonds hebben ze de deelnemingen in de internationale instellingen 
echter pas geboekt vanaf 2012.

Sindsdien hebben beide departementen inspanningen geleverd om hun deelnemingen in 
internationale instellingen en buitenlandse ondernemingen te registreren waardoor de in-
ventarisatie ervan op 31 december 2014 was vervolledigd. Die inventaris moet echter wor-
den gecorrigeerd omdat hij een aantal historische deelnemingen in internationale instel-
lingen bevat die volgens de economische classificatie van 2009 als kapitaaloverdrachten 
moeten worden gekwalificeerd en omdat andere deelnemingen onterecht op een tweede 
grootboekrekening van de West-Afrikaanse Ontwikkelingsbank zijn geboekt.

Het Rekenhof had bij de controle van de jaarrekening 2012 opgemerkt dat bij de deelnemin-
gen in internationale instellingen enkel het volgestorte gedeelte van het kapitaal als activa 
mocht worden opgenomen en dat het niet-volgestorte gedeelte moest worden ingeschreven 
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als een verplichting buiten balans (klasse 0)322. De dienst Federale Accountant heeft bij de 
navolgende jaarafsluitingen aan alle departementen gevraagd aandacht te besteden aan de 
boeking van de rechten en verplichtingen buiten balans. Bij de jaarafsluiting 2014 werd 
gevolg gegeven aan deze vraag. De FOD Financiën en de FOD Buitenlandse Zaken hebben 
heel wat verplichtingen buiten balans geregistreerd met betrekking tot deelnemingen in 
internationale instellingen en kapitaaloverdrachten naar die instellingen.

De verplichtingen buiten balans zijn echter nog niet volledig omdat de mogelijke, toekom-
stige verplichtingen tegenover een aantal ontwikkelingsbanken in de vorm van kapitaal-
overdrachten niet zijn geboekt.

Aanbevelingen
Het Rekenhof beveelt de FOD Financiën en de FOD Buitenlandse Zaken aan om samen met 
de dienst Federale Accountant de inventaris af te stemmen op de economische classificatie 
van 2009 en de verplichtingen buiten balans te vervolledigen met de verplichtingen tegen-
over de internationale instellingen in de vorm van kapitaaloverdrachten.

2.4 Waardebepaling van de deelnemingen en de verplichtingen buiten balans
Het bedrag van de deelnemingen in internationale instellingen is in de jaarrekening 
2014 (rubriek 274) te hoog gewaardeerd omdat sommige historische deelnemingen verkeer-
delijk niet als kapitaaloverdracht werden geherkwalificeerd.

De deelneming in de West-Afrikaanse Ontwikkelingsbank werd gesplitst geboekt op twee 
verschillende grootboekrekeningen323. Eén van die twee rekeningen werd bovendien foutief 
gebruikt voor de boeking van deelnemingen in de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en de 
Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Daardoor zijn de boekwaarden 
van die deelnemingen verkeerd in de balans opgenomen.

In de huidige werkmethode wordt het volgestorte gedeelte van een deelneming in een inter-
nationale instelling als activa opgenomen en het niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal 
als verplichting buiten balans geboekt324. Bij dat laatste wordt geen onderscheid gemaakt of 
het al is opgevraagd of niet. Daardoor wordt het al opgevraagde maar nog niet-volgestorte 
gedeelte ook buiten balans geboekt325.

Aanbevelingen
Het Rekenhof beveelt aan de deelnemingen en de verplichtingen buiten balans correct te 
waarderen en erover te waken dat ook het al opgevraagde maar nog niet-volgestorte ge-
deelte van een deelneming op de balans zou worden geboekt.

322 Rekenhof,	170e	Boek,	Volume	I,	p.	137.
323 Grootboekrekeningen 274118 en 274213.
324 Het onderschreven kapitaal in de West-Afrikaanse Ontwikkelingsbank (BOAD) bedraagt 5.600.000.000 FCFA 

(franc	 des	 colonies	 françaises	 d’Afrique),	 d.i.	 8.537.144,97	 euro,	 waarvan	 1.400.000.000	 FCFA	 volgestort	 en	
4.200.000.000	FCFA	opvraagbaar.	Het	opvraagbare	gedeelte	maakt	deel	uit	van	de	deelneming	in	de	BOAD,	maar	
de bank kan er slechts een beroep op doen volgens de regels van de UEmOA (Union économique et monétaire 
ouest-africaine),	in	het	geval	van	een	grote	verstoring	van	het	regionale	monetaire	en	budgettaire	evenwicht.	Dit	
opvraagbare gedeelte werd gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de BOAD. In de comptabiliteit 
werd dit opvraagbare gedeelte als uitgave op de begroting aangerekend en is het als volgestort geboekt. 

325 Deze situatie dient zich in de praktijk weinig aan. Het deed zich o.a. voor in het boekjaar 2013 met betrekking tot de 
deelneming in de Europese Investeringsbank.



INVENTARISATIE	VAN	DE	DEELNEMINGEN	IN	INTERNATIONALE	INSTELLINGEN	EN	BUITENLANDSE 
ONDERNEmINGEN / 175

3 Antwoord van de administratie en van de ministers

De ministers van Buitenlandse Zaken, van Begroting en van Financiën hebben respectie-
velijk op 14 augustus, 17 augustus en 19 augustus 2015 op het ontwerpverslag geantwoord. 
In de conclusies en aanbevelingen hierboven werd rekening gehouden met hun verduidelij-
kingen of rechtzettingen.

De ministers bevestigen in belangrijke mate de conclusies van het onderzoek en stellen in 
het kader van de jaarafsluiting 2015 een aantal correcties en initiatieven in het vooruitzicht 
die moeten tegemoetkomen aan de aanbevelingen van het Rekenhof.

De minister van Begroting geeft aan dat op basis van vroegere economische classificaties 
zal worden nagegaan welke deelnemingen als kapitaaloverdrachten moeten worden ge-
herkwalificeerd. De criteria voor het onderscheid tussen deelneming en kapitaaloverdracht 
zullen worden verduidelijkt via de handleiding Jaarafsluiting.

De minister vindt het niet aangewezen dwingende instructies op te stellen voor de waar-
dering van deelnemingen in vreemde valuta. Vanaf de jaarafsluiting 2014 worden de con-
versieverschillen op de deelnemingen in vreemde valuta immers door de dienst Federale 
Accountant gecentraliseerd geboekt op specifieke grootboekrekeningen via een specifieke 
transactie in SAP/Fedcom. De werkwijze en de boeking van de wisselkoersverschillen zul-
len worden verduidelijkt in de handleiding Jaarafsluiting.
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Inventaris en boeking van de 
voorraden van de federale 
Staat
Tussen 2009 en 2012 zijn de federale departementen geleidelijk overgeschakeld op het SAP/
Fedcom-systeem. Ze boeken hun voorraden echter nog niet exhaustief op basis van een vol-
ledige inventaris.

De inventariseringsprocedures en de waarderings- en boekingsregels zijn ontoereikend of 
soms onbestaande. De departementen moeten dringend de nodige maatregelen treffen om 
de volledige inventarisering en boeking van hun voorraden te waarborgen op basis van inter-
necontroleprocedures en coherente waarderingsregels.

Het Rekenhof wijst verschillende aandachtspunten en verbeteringsmogelijkheden aan waar-
mee de departementen en de dienst Federale Accountant de kwaliteit en volledigheid van de 
inventaris en de boeking van de voorraden kunnen verbeteren.

1 Context

In de algemene boekhouding zijn de voorraden het geheel van goederen waarvan een enti-
teit eigenaar is en die deel uitmaken van de bedrijfscyclus waarin ze ofwel bij eerste gebruik 
worden geconsumeerd ofwel worden verkocht.

Hoewel de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabi-
liteit van de federale Staat geleidelijk van kracht is geworden sinds 2009 en de federale de-
partementen326 sinds 2012 hun boekhouding voeren in het programma SAP/Fedcom, heeft 
het Rekenhof vastgesteld dat de jaarrekeningen geen getrouw beeld gaven van de financiële 
toestand van de federale Staat, onder meer wat de vermogensrekeningen van het actief be-
treft, waar de voorraden deel van uitmaken.

Daarom heeft het beslist een audit uit te voeren van de inventarisering en de boeking van 
de voorraden van de federale Staat. Aangezien de entiteiten van de overheidssector geen 
volledige bedrijfscyclus hebben zoals in de privésector, werd de omschrijving van de voor-
raden aangepast op basis van de internationale auditnormen327 en het boekhoudplan328. Aan 
de hand van die elementen kon het auditdomein worden beperkt tot de voorraden:

326 De	vijftien	FOD’s	en	POD’s,	Defensie	en	de	Federale	Politie.	
327 Meer	bepaald	de	ISSAI-norm	1501	betreffende	de	bewijskrachtige	elementen,	in	het	bijzonder	de	punten	in	ver-

band	met	de	specifieke	aspecten	van	stocks	in	het	kader	van	een	audit	van	de	financiële	staten	van	de	openbare	
sector.

328 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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• die vallen onder het algemeen bestuur (dat de zeventien federale departementen 
groepeert);

• die worden beoogd in klasse 3 van het boekhoudplan;
• die het departement bezat op 31 december 2014;
• die niet bedoeld waren om te worden geconsumeerd onmiddellijk nadat ze werden 

geleverd;
• die een relatief grote omvang en waarde hebben329.

De audit concentreerde zich op drie punten: de volledigheid en de objectiviteit van de in-
ventaris, de boeking en waardering van de voorraden op 31 december 2014 en tot slot de 
doeltreffendheid van de interne controle.

Alle federale departementen kregen een gestandaardiseerde vragenlijst toegezonden. 
Daarnaast heeft het Rekenhof gesprekken gevoerd met sommige departementen en heeft 
het een fysieke controle uitgevoerd van de opslagplaatsen van de FOD Volksgezondheid en 
van de Federale Politie.

Het ontwerpverslag werd op 19 augustus 2015 toegezonden aan de minister van Begro-
ting, die de rekeningen moet opstellen, en aan de voorzitter van het directiecomité van 
de FOD Budget en Beheerscontrole. De minister van Begroting heeft geantwoord op 
28 september 2015.

Ze gaat akkoord met de opmerkingen en aanbevelingen van het Rekenhof, met uitzonde-
ring van die over de rekenplichtigen over waren die zijn onderworpen aan de rechtsmacht 
van het Rekenhof. De minister wijst er daarbij op dat de dienst Federale Accountant een 
nieuwe aanpak bestudeert waarbij de beschikbare informaticatoepassingen beter worden 
geïntegreerd.

Ze geeft ook aan dat bepaalde vaststellingen geen verband hebben met de verantwoordelijk-
heid van de dienst Federale Accountant maar met die van de departementen die betrokken 
zijn bij het dagelijkse beheer van de voorraden. Ze verbindt zich ertoe hen aan het wettelijke 
en reglementaire kader over het beheer van voorraden en inventarisering te herinneren.

2 Vaststellingen en aanbevelingen

2.1 Wettelijk en reglementair kader
De departementen moeten het stellen zonder adviezen van de Commissie voor de Open-
bare Comptabiliteit330 over de waarderingsregels die moeten worden gebruikt en over de 
definitie van de voorraad die op hen van toepassing is. Die commissie moet het normalisa-
tieorgaan voor de openbare comptabiliteit zijn, maar de uitvoerende koninklijke besluiten 
die op haar betrekking hebben, zijn nog niet gepubliceerd.

329 In dit verband en op initiatief van de dienst Federale Accountant van de FOD Budget en Beheerscontrole boeken 
de departementen de voorraden van goederen voor eigen consumptie niet langer in klasse 3. Het gaat daarbij om 
kantoorbenodigdheden	of	onderhoudsmateriaal,	die	meestal	een	laag	bedrag	vertegenwoordigen	en	snel	worden	
opgebruikt.

330 Opgericht door de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de alge-
mene	bepalingen	die	gelden	voor	de	begrotingen,	de	controle	op	de	subsidies	en	voor	de	boekhouding	van	de	
gemeenschappen	en	de	gewesten,	alsook	voor	de	organisatie	van	de	controle	door	het	Rekenhof.
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Ook passen de departementen verschillende waarderingsregels toe zonder garantie dat ze 
relevant zijn. Daarnaast leidt de onzekerheid over het begrip “voorraad” tot foute en onvol-
ledige boekingen van de voorraden bij de departementen.

Aanbeveling
Het Rekenhof benadrukt opnieuw de noodzaak om de Commissie voor de Openbare Comp-
tabiliteit spoedig aan te stellen, onder andere om gemeenschappelijke waarderingsregels 
voor de federale departementen aan te nemen. Zo zouden de voorraden van het alge-
meen bestuur beter kunnen worden beheerd en de praktijken bij de departementen meer 
gestandaardiseerd.

2.2 Fysieke inventaris van de voorraden
Zes departementen331 verklaarden over voorraden te beschikken en daarvan een fysieke 
inventaris te hebben opgemaakt. De meeste departementen konden echter geen exhaustief 
overzicht geven van de voorraden in hun bezit op 31 december 2014. Ze maken immers niet 
systematisch een volledige inventaris op van die voorraden.

Zo werd geen volledige inventaris opgemaakt van de voorraden vaccins en medisch materi-
aal (spuiten, naalden en mondmaskers) die de FOD Volksgezondheid heeft aangekocht om 
het hoofd te bieden aan het risico op een pandemie van de H1N1-griep en die nu voor een 
groot deel vervallen zijn.

Aanbevelingen
In uitvoering van artikel 16 van de wet van 22 mei 2003332 herinnert het Rekenhof de depar-
tementen eraan dat ze een exhaustieve fysieke inventaris van hun voorraden moeten opma-
ken, naar hoeveelheid en naar waarde, en ervoor moeten zorgen dat de boekhoudkundige 
inventaris ermee overeenstemt.

Het beveelt de departementen aan de in hun bezit zijnde en tot klasse 3 behorende elemen-
ten te identificeren en hun voorraden op een precieze en exhaustieve manier te inventari-
seren. Het beveelt de FOD Volksgezondheid bovendien aan de vervallen voorraden binnen 
een redelijke termijn te vernietigen.

2.3 Boeking van de voorraden
Over het algemeen stelt het Rekenhof vast dat de voorraden zoals ze in de jaarrekeningen 
geboekt zijn, geen getrouw beeld geven.

Op 31 december 2014 namen slechts drie departementen de voorraden op in de boeken: 
Defensie (1.737.930.627,45 euro), de Federale Politie (10.426.474,59 euro) en de FOD Volks-
gezondheid (1.897.257,28 euro). De geboekte voorraden zijn echter niet volledig. Daarnaast 
bezitten minstens drie andere departementen – de FOD’s Binnenlandse Zaken, Financiën 
en Justitie – voorraden, maar ze hebben die niet geboekt.

331 De	FOD’s	Binnenlandse	Zaken,	Volksgezondheid,	Justitie	en	Financiën,	de	Federale	Politie	en	Defensie.
332 Die bepaalt dat de diensten “omzichtig en te goeder trouw, ten minste eens per jaar de nodige opnemingen, verifica-

ties, onderzoekingen en waarderingen [verrichten] om de inventaris per 31 december op te maken van al hun bezittin-
gen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook en van de daartoe bestemde eigen middelen. Die inventa-
ris wordt opgesteld overeenkomstig de balansklassen van het algemene boekhoudplan bedoeld in artikel 5”.
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Het Rekenhof kon geen evaluatie opmaken van de niet-geboekte voorraadelementen bij 
gebrek aan nauwkeurige informatie van de departementen en ingevolge de ontoereikende 
waardering van de voorraden.

Zo kan aan de hand van de systemen voor logistiek beheer van Defensie en de Federale Po-
litie geen volledig en gedetailleerd overzicht worden verkregen van de niet-geboekte voor-
raadelementen. De FOD Volksgezondheid kon geen afschriften bezorgen over sommige van 
zijn voorraden.

Aanbevelingen
Verschillende stappen moeten worden gezet om tot een betere boeking van de voorraden te 
komen. Het Rekenhof formuleert meer bepaald de volgende aanbevelingen:

• aan de FOD Volksgezondheid: de in zijn voorraadrekeningen vastgestelde boekings- en 
waarderingsfouten corrigeren;

• aan de FOD Binnenlandse Zaken: de voorraden jodiumtabletten en de materieelvoor-
raden van de Civiele Bescherming boeken;

• aan de Federale Politie: de niet in de balans opgenomen voorraden waarderen en boe-
ken, meer bepaald de munitie en de elementen van de logistieke voorraad die tot klasse 
3 behoren;

• aan Defensie: de in zijn bezit zijnde maar niet in de balans opgenomen voorraadelemen-
ten identificeren, waarderen en boeken;

• aan de FOD Financiën: de voorraadelementen van Fedopress op een precieze en exhaus-
tieve manier inventariseren en ze ook boeken;

• aan alle departementen: in de bijlagen van de jaarrekeningen het bestaan vermelden van 
niet-gewaardeerde voorraadelementen (of voorraadelementen waaraan een nulwaarde 
werd toegekend), om de betrouwbaarheid van de rekeningen te vergroten.

2.4 Waarderingsregels
Afhankelijk van de departementen werden de op 31 december 2014 geboekte voorraden 
volgens andere methodes gewaardeerd: die van Defensie werden gewaardeerd volgens de 
methode van de gewogen gemiddelde kostprijs, terwijl de Federale Politie de methode van 
de laatst gekende prijs gebruikt, waarbij de voorraden worden gewaardeerd tegen de aan-
schaffingsprijs van het laatst binnengekomen perceel. De FOD Volksgezondheid heeft geen 
principes voor de waardering van zijn voorraden gedefinieerd.

Aanbeveling
In de optiek van de consolidatie van de rekeningen van het algemeen bestuur en van de 
openbare instellingen die van de federale Staat afhangen, moet de Federale Accountant 
specifieke aandacht besteden aan de standaardisering van de waarderingsregels die op goe-
deren van dezelfde aard worden toegepast.

2.5 Internecontroleprocedures
Sommige departementen, zoals Defensie en de Federale Politie, hebben procedures uitge-
werkt voor de inventarisering en de waardering van de voorraden, betreffende de manier 
waarop de fysieke inventaris wordt opgemaakt en de wijze waarop de gegevens worden 
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gemeld. De meeste departementen beschikken evenwel niet over dergelijke procedures, wat 
in strijd is met artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 november 2009.333

Het Rekenhof heeft eveneens vastgesteld dat de controleprocedures voor externe opslagfir-
ma’s ontoereikend waren334. De door die firma’s overgezonden informatie wordt a posteriori 
immers niet regelmatig geverifieerd.

Bij de controle ter plaatse van de voorraden van die FOD heeft het Rekenhof overigens 
vastgesteld dat de voorwaarden die de fabrikanten voorschrijven voor de opslag ervan, niet 
werden nageleefd.

Aanbeveling
Het Rekenhof beveelt de departementen aan schriftelijke procedures uit te werken voor de 
inventarisering, de boeking van de voorraden en de bescherming van het materieel (in het 
bijzonder wanneer de producten in voorraad bijzondere opslagvoorwaarden vergen) en de 
controle van de externe opslagfirma’s te versterken.

2.6 Informaticasystemen voor voorraadbeheer
Sommige departementen ondervinden moeilijkheden bij de waardering van een groot deel 
van hun voorraden doordat hun informaticasystemen voor logistiek beheer ontoereikend 
zijn.

Zo is het volgens de Federale Politie niet mogelijk, door het verouderde systeem voor logis-
tiek beheer DB Log, om alle voorraadelementen correct te waarderen en is de automatise-
ring van het systeem niet ver genoeg gevorderd, waardoor regelmatig vergissingen gebeuren 
bij verandering van personeel. Wat Defensie betreft, bemoeilijkt de grote verscheidenheid 
aan opgeslagen goederen de individuele waardering ervan binnen het ILIAS-systeem. Bo-
vendien kan aan de hand van dat laatste systeem geen globaal overzicht worden verkregen 
van de situatie van de niet-geboekte voorraden.

Aanbevelingen 
Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:

• aan de Federale Politie: verder nadenken over de vervanging of aanpassing van de infor-
maticaoplossing om spoedig te komen tot een beter beheer en betere waardering van de 
voorraden;

• aan Defensie: de werkzaamheden rond de waardering van de voorraden voortzetten en 
de informaticatool aanpassen om een globaal overzicht te verkrijgen van de voorraad in 
zijn bezit.

2.7 Rekenplichtigen over waren
De artikelen 35 en 36 van de wet van 22 mei 2003 bepalen dat een persoon moet worden aan-
gesteld die belast is met het beheer van de waren. Die is onderworpen aan de rechtsmacht 

333 “De boekhoudkundige entiteiten bepalen en publiceren, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, de regels 
die gelden voor de waardering van de inventaris”.

334 De	Federale	Politie,	de	FOD	Volksgezondheid	en	de	FOD	Binnenlandse	Zaken	doen	een	beroep	op	die	firma’s	voor	
een deel van hun voorraden.
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van het Rekenhof en houdt een lijst bij “van de hoeveelheden en waarden in magazijn, wat is 
ingekomen, uitgegaan, verbruikt, verkocht, alsook de vernietigde, de verdwenen of de onbruik-
bare hoeveelheden”. Bij gebrek aan een uitvoeringsbesluit van die artikelen zijn de verant-
woordelijkheden van die rekenplichtigen echter niet vastgelegd.

Nog niet alle departementen die over voorraden beschikken, hebben een rekenplichtige 
over waren aangesteld. Van de departement die verklaarden over voorraden te beschikken, 
hebben enkel Defensie, de Federale Politie en de FOD Justitie er een aangewezen. Het is niet 
omdat het juridische kader onvolledig is, dat een aanwijzing mag uitblijven.

Aanbeveling
Het Rekenhof herinnert de departementen eraan dat ze rekenplichtigen over waren moeten 
aanwijzen die aan de rechtsmacht van het Rekenhof zijn onderworpen, in uitvoering van de 
bepalingen van de artikelen 35 en 36 van de wet van 22 mei 2003.
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Tussen 31 december 2013 en 31 december 2014 steeg de brutostaatsschuld met 9,2 miljard euro 
tot 380,9 miljard euro. De intrestlasten van de staatsschuld (gelopen intresten) bedroegen in 
dat jaar 11,99 miljard euro.

De geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen bedroeg op 31 decem-
ber 2014 428,4 miljard euro of 106,6 % van het BBP tegenover 104,4 % in 2013.

De entiteiten van de overheidssector die onder het federaal gezag en onder de sociale zekerheid 
vallen, zijn verplicht hun financiële activa te beleggen binnen de overheidssector. De Thesaurie 
ziet toe op de uitvoering van deze verplichting. De minister van Financiën heeft echter aan 
65 entiteiten 150 afwijkingen toegestaan op het principe van de consolidatie van financiële 
activa.

1 Context

De brutofinancieringsbehoefte van de Staat wordt hier gedefinieerd als alle uitgaven die 
gefinancierd werden door leningen in 2014. Onder de evolutie van de staatsschuld wordt de 
schommeling tussen 31 december 2013 en 31 december 2014 verstaan van de bedragen die in 
de toestand van de staatsschuld zijn opgenomen.

Hoewel beide concepten met elkaar verbonden zijn, moeten ze afzonderlijk worden geana-
lyseerd 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.

Evolutie van de staatsschuld 
en de overheidsschuld
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2 Financieringsbehoeften en –middelen

2.1	 Brutofinancieringsbehoeften
In 2014 bedroeg de brutofinancieringsbehoefte van de Staat 38,19 miljard euro (zie tabel 
hierna).

Tabel 1 –  Financieringsbehoeften van de Staat voor 2014 (in miljard euro)

Netto	te	financieren	saldo 	 10,51

waarvan:  begrotingssaldo op kasbasis 10,92

                     saldo Schatkistverrichtingen -0,41

Terugbetaling	van	langetermijnleningen	die	in	2014	op	vervaldag	kwamen	(*) 	 22,37

Vervroegde	terugkoop	van	effecten	die	vanaf	2015	op	vervaldag	komen 	 5,31

Financieringsbehoeften 38,19

(*)		Bedrag	exclusief	de	effecten	die	op	31	december	2013	in	portefeuille	zaten,	omdat	de	terugbetaling	hiervan	werd	

gefinancierd	in	2013.

Bron: FOD Financiën

Het netto te financieren saldo bestaat uit het begrotingssaldo op kasbasis en de Schat-
kistverrichtingen. Schatkistverrichtingen zijn verrichtingen die financiële stromen teweeg-
brengen die niet in de begroting worden opgenomen. Deze omvatten voornamelijk:

• 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 nomi-
nale waarde van de uitgegeven leningen;

• 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 2014 werd mede beïnvloed door 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 uitgiftepremies (batig saldo voor de Schatkist van 3,14 miljard euro);
• de terugkooppremies (negatief saldo voor de Schatkist van 0,2 miljard euro);
• de annulatiepremies in verband met afgeleide producten (netto-ontvangst van 25,6 mil-

joen euro).

Het schema van de terugbetalingen kon in de loop van 2014 worden uitgevlakt door de 
vervroegde terugkoop van effecten voor 5,31 miljard euro (exclusief terugkooppremies). Die 
effecten werden ofwel onmiddellijk afgelost, ofwel bewaard in portefeuille.



EVOLUTIE	VAN	DE	STAATSSCHULD	EN	DE	OVERHEIDSSCHULD	/ 187

2.2 Financieringsmiddelen
Om tegemoet te komen aan de brutofinancieringsbehoeften heeft de Staat voor 35,67 mil-
jard euro aan langetermijneffecten uitgegeven. 89,3 % 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 No-
tes (EMTN) en Duitse Schuldscheine335 uitgegeven om de investeerdersbasis te diversifiëren.

Tabel 2 –  Financieringsmiddelen op lange termijn van de Staat voor 2014 (in miljard euro)

Lineaire	obligaties	(OLO’s) 31,83

Schatkistbons-Zilverfonds	(ter	herfinanciering	van	oude	bons) 1,55

Euro Medium Term Notes (EmTN) / Duitse Schuldscheine 2,24

Staatsbons 0,05

Totaal langetermijneffecten 35,67

Bron: FOD Financiën

Tabel 3 –  Variatie in de kortetermijnschuld en de financiële activa van de Schatkist (in miljard euro)

Verandering	van	het	uitstaande	bedrag	aan	Schatkistcertificaten	 
(kortetermijnschuld in euro)

+1,77

Verandering	van	de	andere	kortetermijnschuld	en	de	financiële	activa +0,75

Totaal +2,52

Bron: FOD Financiën

De financieringsbehoeften van de Staat lagen 2,53 miljard euro hoger dan de uitgegeven 
langetermijneffecten. Dit verschil leidde tot een toename van het uitstaande bedrag van de 
kortetermijnschuld.

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 2014 heeft de Schatkist voor in totaal 52,4 miljard 
euro Schatkistcertificaten aanbesteed336. Dit was een gemiddelde van 2,18 miljard euro per 
aanbesteding.

2.3 Beheersverrichtingen
De beheersverrichtingen omvatten de beleggingen op de interbankenmarkt, de kredietver-
leningen aan overheidsbesturen zoals de RSZ en de aankopen van effecten die in portefeuille 

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 “marked to market”-waardering) en dus zonder de 
volatiliteit die daarmee gepaard gaat.

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. 
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worden gehouden. De beheersverrichtingen namen in 2014 met in totaal 1.525,4 miljoen 
euro toe ten opzichte van 2013.

3 Evolutie van de staatsschuld

De staatsschuld bedroeg 380.903,0 miljoen euro op 31 december 2014, wat neerkwam op 
een stijging met 9.176,3 miljoen euro ten opzichte van 31 december 2013.

Tabel 4 –  Evolutie van de staatsschuld in 2014 (in miljoen euro)

Netto	te	financieren	saldo +10.514,0

Toename van de beheersverrichtingen +1.525,4

Gekapitaliseerde intresten +793,6

Wisselverschillen +26,9

Schuldovername -3.660,5

Diversen -1,5

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

-21,6

Stijging van de staatsschuld +9.176,3

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

De staatsschuld bestaat uit de door de Staat uitgegeven of overgenomen schuld 
(380.599,3 miljoen euro) en de schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële 
lasten (303,7 miljoen euro).

De schuld waarvoor de Staat tegemoetkomt in de financiële lasten is de vroegere gedebud-
getteerde schuld. Het gaat om leningen uitgegeven door openbare instellingen337, waar-
voor de Staat zich ertoe verbonden heeft de intresten en de terugbetalingen van het ka-
pitaal op zich te nemen. Deze schuld is in 2014 gedaald met 21,6 miljoen euro. Het gaat 
om leningen die in 2014 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 2014 een wisselverlies van 26,9 mil-
joen euro geboekt.

Het in de tabel opgenomen negatieve bedrag van de schuldovername betreft geen schuld-
overname in de eigenlijke zin van het woord, maar vloeit voort uit het feit dat, voor de 
berekening van de evolutie van de schuld, de OLO’s en Schatkistcertificaten die door 

337 In	2014	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	 Investerings-
maatschappij.
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de Deposito- en Consignatiekas en het Muntfonds in portefeuille worden gehouden, in 
2014 werden geïntegreerd in de portefeuille van de Schatkist. Aangezien deze operatie als 
dusdanig geen impact had op het nominale bedrag van de staatsschuld, moest de boek-
houdkundige schuldtoename die samenhing met de toename van de overeenkomstige be-
heersverrichtingen worden gecompenseerd door een evenredige negatieve post onder de 
rubriek “Schuldovername”.

4 Intrestlasten van de staatsschuld

De intrestlasten van de staatsschuld (de gelopen intresten), inclusief de intresten op de 
beleggingen van het Zilverfonds, bedroegen in 2014, rekening houdende met de impact van 
swaps, 11.992,61 miljoen euro (12.237,98 miljoen euro vóór de impact van swaps), terwijl ze 
voor dat jaar initieel waren begroot op 12.333,64 miljoen euro. Ten opzichte van 2013 daal-
den de intrestlasten, rekening houdende met de impact van swaps, met 202,9 miljoen euro, 
wat vooral wordt verklaard door de lage en zelfs verder dalende intrestvoeten in 2014.

Op 31 december 2014 bedroeg de impliciete rente of de gewogen gemiddelde financiële 
kost338 van de uitstaande instrumenten van de staatsschuld 3,16 %, d.i. een daling met 
0,21 procentpunt ten opzichte van 31 december 2013.

Onderstaande grafiek geeft het verloop weer van de gemiddelde intrestvoeten op drie 
maanden en op tien jaar voor de uitgegeven staatsschuldeffecten in 2013 en 2014.

Verloop van de gemiddelde intrestvoeten op drie maanden en tien jaar in 
2013-2014 (in %)

Verloop van de gemiddelde intrestvoeten op drie maanden en tien jaar in 2013-2014 (in %) 
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Bron: Nationale Bank van België, Statistisch Tijdschrift IV-2013 / IV-2014

338 Bron: Agentschap van de Schuld. Het ging om de gewogen gemiddelde actuariële kostprijs van alle op 31 decem-
ber 2014 uitstaande schuldinstrumenten in euro. 
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5 Geconsolideerde bruto-overheidsschuld van alle overheidsbesturen 
samen

De Europese verordening 479/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing 
van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol 
betreffende de procedure bij buitensporige tekorten339, definieert de overheidsschuld als de 
nominale waarde van alle aan het einde van het jaar uitstaande brutoverplichtingen van de 
sector “overheid”, met uitzondering van de verplichtingen waarvan de corresponderende 
financiële activa door de sector “overheid” worden aangehouden.

De sector “overheid” is onderverdeeld in vier subsectoren: de federale overheid, de gemeen-
schappen en gewesten, de lokale overheden en de sociale zekerheid.

Op 31 december 2014 bedroeg die schuld 428.365 miljoen euro, dat is 15.595 miljoen euro 
meer dan op 31 december 2013340. Uitgedrukt in procent van het BBP, is de geconsolideerde 
bruto-overheidsschuld met 2,2 procentpunt gestegen tot 106,6 % op 31 december 2014. Het 
Rekenhof merkt hierbij op dat de schuld sinds 2014 wordt berekend volgens de methode van 
het Europees rekeningenstelsel ESR 2010 in plaats van volgens ESR 1995 en dat de schuld-
graden van de vorige jaren retroactief volgens die methode werden herrekend. De methode 
van ESR 2010 houdt voornamelijk in dat voor de berekening van de schuld de overheidspe-
rimeter werd verruimd en voor de berekening van het BBP rekening werd gehouden met de 
kapitalisatie van de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling.

De toename van de schuldratio in 2014 is het resultaat van zowel exogene factoren, d.w.z. 
factoren die een invloed hebben op de overheidsschuld maar niet op het vorderingensaldo 
van de overheid (+0,6 procentpunt), als endogene factoren, d.w.z. het verschil tussen de 
impliciete intrest op de overheidsschuld en de groei van het nominale BBP enerzijds, en het 
niveau van het primair saldo anderzijds (+1,6 procentpunt).

Wat de exogene factoren betreft, ging het in 2014 vooral om:

• de leningen met staatswaarborg aan Griekenland, Portugal en Ierland via de European 
Financial Stability Facility (EFSF), die volgens de regels van Eurostat in de overheids-
schuld van de aan de EFSF deelnemende landen moesten worden verrekend (toename 
met 357,5 miljoen euro in vergelijking met 2013), alsook de kapitaalinbreng (de laatste 
tranche van 556,3 miljoen euro) in het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM)·;

• de uitgifte- en terugbetalingspremies (cfr. supra);
• de opname van de holding Dexia nv na de verkoop van Dexia Asset Management in de 

overheidsperimeter (138 miljoen euro);
• een nieuwe terugbetaling door KBC van het kapitaal dat de Vlaamse Gemeenschap in 

die instelling had geïnjecteerd (500 miljoen euro);
• het overbruggingskrediet van Eandis aan Vlaamse gemeenten voor hun participatie in 

het distributienet van elektriciteit en aardgas (911 miljoen euro);
• leningen toegekend aan sociale huisvestingsmaatschappijen.

339 Gewijzigd door Verordening 220/2014 van 7 maart 2014.
340 Deze geconsolideerde schuld wordt opgemaakt volgens de methodologie van het Instituut voor Nationale Reke-

ningen,	dat	is	ondergebracht	bij	de	Nationale	Bank	van	België,	en	wordt	vervolgens	voorgelegd	aan	Eurostat	(het	
statistisch bureau van de Europese Commissie).
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Tabel 5 –  Geconsolideerde schuld in 2014 (in miljoen euro)

2012 2013 2014

Federale overheid 342.987 351.263 359.923

Gemeenschappen en gewesten 46.564 46.808 50.551

Lokale	overheid 21.086 22.154 25.059

Sociale Zekerheid 6.608 7.585 7.027

Intersectorale consolidatie(*) -14.070 -15.039 -14.196

Totaal 403.175 412.770 428.365

Schuld in % van het BBP 103,9 % 104,4 % 106,6 %

(*)		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.

Bron: Nationale Bank van België, Statistisch Tijdschrift II – 2015 / Economische Indicatoren voor België, 
21 augustus 2015

Zoals blijkt uit onderstaande tabel 6, bedroeg de bijdrage van de staatsschuld, in de beteke-
nis van de door de federale Schatkist uitgegeven of overgenomen schuld, aan de geconsoli-
deerde overheidsschuld, 374.199,2 miljoen euro in 2014.

Tabel 6 –  Bijdrage van de staatsschuld aan de geconsolideerde overheidsschuld in 2014  
(in miljoen euro)

Brutostaatsschuld 380.903,0

Schuld	waarvoor	de	Staat	tegemoetkomt	in	de	financiële	lasten -303,7

Brutoschuld 380.599,3

Correctie voor de overgang van verdisconteerde waarde naar nominale waarde +5.030,8

Correctie swaptions(*) +17,6

Beheersverrichtingen	van	de	Schatkist	en	aangekochte	overheidseffecten	in	portefeuille -9.462,2

kredietverleningen	van	de	Schatkist	aan	entiteiten	behorend	tot	de	overheidssector -1.986,2

Bijdrage van de Schatkist aan de geconsolideerde overheidsschuld 374.199,2

Intrasectorale	consolidatie	(-),	andere	verplichtingen	van	de	federale	overheid	(+) -14.276,2

Geconsolideerde brutoschuld van de federale overheid  359.923

(*)  Het betreft hier de voor de Schatkist negatieve marktwaarde van een uitgeoefende swaption (d.w.z. optie op een 

swapverrichting) met betrekking tot de overgenomen schuld van het FSI (Fonds voor Spoorweginfrastructuur). 

Deze negatieve marktwaarde moest als gevolg van de in 2014 van kracht geworden ESR 2010-regels in de schuld 

worden	opgenomen,	hoewel	zij	het	nominale	bedrag	van	de	schuld	niet	beïnvloedt.

Bron: FOD Financiën

Deze bijdrage van de staatsschuld is hoger dan het bedrag van de geconsolideerde schuld 
van de federale overheid (359.923 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 (20.757 miljoen euro) alsook de belegde middelen van de De-
posito- en Consignatiekas (2.823 miljoen euro). Daarnaast zijn er nog andere verplichtingen 
van de federale overheid die niet zijn uitgegeven of overgenomen door de federale Schatkist 
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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 (6.985,9 miljoen euro).

De wijzigingen in de intrasectorale consolidatie binnen de subsector “federale overheid” 
en in deze andere verplichtingen van de federale overheid verklaren waarom de geconsoli-
deerde schuld van de federale overheid in 2014 (+8,7 miljard euro) iets minder is gestegen 
dan de staatsschuld (+9,2 miljard euro).

6	 Consolidatie	van	de	financiële	activa

6.1 Algemeen
Om de staatsschuld te verminderen, zoals die is gedefinieerd in het protocol betreffende de 
procedure bij buitensporige tekorten341, zijn de entiteiten van de overheidssector die onder 
het federaal gezag en onder de sociale zekerheid vallen, verplicht hun financiële activa te 
beleggen binnen de overheidssector342. Het doel is dat de verhouding tussen de Belgische 
staatsschuld en het Belgische bruto binnenlands product in een bevredigend tempo de 
60 % benadert.

Om het thesauriebeheer te optimaliseren kan het thesaurieoverschot van de entiteiten het 
kastekort van het centraal bestuur - in dit geval de Schatkist – (tijdelijk) compenseren.

Dat de entiteiten verplicht zijn hun financiële activa te consolideren, is bepaald in titel 
11 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. De 
verplichting geldt voor entiteiten die op federaal niveau behoren tot de subsectoren S 1311 en 
S1314343. Het is de Nationale Bank die de lijst opstelt van de entiteiten die hun activa moeten 
consolideren344.

Op 31 december 2014 waren er 150 entiteiten die hun financiële activa moesten consolideren 
(108 voor het federale niveau en 42 voor de sociale zekerheid).

De entiteiten die worden beoogd door de wet van 21 december 2013 zijn verplicht hun activa 
op de volgende manier te consolideren:

• door hun beschikbare gelden op een lopende zichtrekening te plaatsen bij een door de 
Staat aangewezen instelling (momenteel is dat bpost). De bedragen op die rekeningen 
worden op het einde van elke dag ter beschikking gesteld van de Schatkist;

341 Protocol	nr.	12	gevoegd	bij	het	verdrag	tot	oprichting	van	de	Europese	Gemeenschap	en	verordening	479/2009	be-
treffende	de	 toepassing	 van	het	protocol	betreffende	de	procedure	bij	 buitensporige	 tekorten	 (gewijzigd	door	
verordening 220/2014).

342 De verplichting tot consolidatie betreft zowel de instellingen met rechtspersoonlijkheid als de instellingen zonder 
rechtspersoonlijkheid.

343 Met	uitzondering	van	de	Civiele	Lijst,	de	parlementaire	vergaderingen,	het	Grondwettelijk	Hof	en	het	Rekenhof.
344 Nationale	Bank	van	België,	De	eenheden	van	de	publieke	sector	(lijst	van	30	september	2014).
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• door hun andere beschikbare gelden op een rekening te plaatsen die de Schatkist open-
de bij de Nationale Bank, of te beleggen in door de federale Staat uitgegeven effecten 
(lineaire obligaties of Schatkistcertificaten)345.

De minister van Financiën kan echter afwijkingen toestaan (zie verder punt 6.2).

De wet schrijft ook voor dat de entiteiten op het einde van elk kwartaal een volledig over-
zicht van hun beleggingen en leningen bezorgen aan de minister van Financiën. Het is de 
Schatkist die de aangiften in kwestie verzamelt en controleert.

De minister van Financiën kan administratieve boetes opleggen aan entiteiten die hun fi-
nanciële activa niet consolideren of die het overzicht van hun beleggingen en leningen niet 
tijdig bezorgen. Een entiteit die weigert haar activa te consolideren, kan per dag een boete 
opgelegd krijgen van 1 % van de niet-geconsolideerde activa.

Naast de consolidatie waartoe de entiteiten moeten overgaan, kan ook de Schatkist haar 
schuld consolideren door haar eigen effecten te kopen op de secundaire markt, om ze in 
portefeuille te houden. Die aankopen kunnen de staatsschuld alleen verminderen als ze 
worden bekostigd met thesaurieoverschotten van de Staat en niet door nieuwe leningen uit 
te geven.

6.2 Afwijkingen
Op verzoek van de entiteiten en op grond van de wetgeving heeft de minister van Financiën 
aan 65 van de 150 entiteiten afwijkingen van het consolidatiebeginsel toegestaan.

De afwijkingen houden voornamelijk in dat de entiteiten rekeningen mogen gebruiken die 
geopend zijn bij andere instellingen dan bpost. De redenen die ze daarvoor aanvoerden, 
waren van functionele aard, namelijk de mogelijkheid om een creditkaart of een Bancon-
tact-terminal te kunnen gebruiken, de vereenvoudiging van intra-day verrichtingen en 
sommige betalingen in het buitenland, het openen van een rekening om er een huurwaar-
borg op te storten.

De afwijkingen zijn twee jaar geldig en stilzwijgend verlengbaar met eenzelfde periode. Als 
er zich een financieel probleem voordoet in verband met het beheer van de staatsschuld, 
worden de afwijkingen opgeschort en moeten de entiteiten consolideren.

Aangezien het Instituut voor de Nationale Rekeningen kwartaalrekeningen publiceert, 
worden de afwijkingen op het einde van elk kwartaal opgeschort en zijn alle entiteiten 
verplicht te consolideren.

Termijnbeleggingen die dateren van vóór de wet van kracht werd, mogen blijven lopen tot 
op de vervaldag. De minister van Financiën geeft veelal geen toelating om die beleggingen 
te vernieuwen en vraagt de entiteiten eveneens hun participaties in beleggingsfondsen te 
verkopen.

345 Om	de	markt	van	de	lineaire	obligaties	niet	te	verstoren,	investeert	het	Zilverfonds	zijn	activa	in	speciaal	voor	het	
fonds	gecreëerde	effecten,	namelijk	de	Schatkistbons	–	Zilverfonds.
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De minister kan in bepaalde gevallen wel toestaan dat een entiteit haar beschikbare mid-
delen op korte termijn in de private banksector belegt als de voorafgaande voorwaarden 
zijn vervuld die stellen dat de intrestvoet voordeliger moet zijn, dat de beleggingen geen 
risico’s mogen inhouden en dat ze niet speculatief van aard mogen zijn. Een dergelijke af-
wijking werd bijvoorbeeld toegekend aan de RSZ-Globaal Beheer, de RVP (Rijksdienst voor 
Pensioenen) en de nv Apetra.

Toelaten dat entiteiten opteren voor beleggingen die meer opbrengen dan bij de Schatkist, 
is niet opgenomen in de wetgeving maar wordt overgelaten aan het goeddunken van de 
minister van Financiën.

De minister van Financiën mag ook zelf beslissen om de activa te begrenzen waarvoor een 
afwijking wordt toegekend.

6.3 Overzending en controle van de aangiften
Op het einde van elk kwartaal moeten alle entiteiten die in de lijst van de Nationale Bank 
zijn opgenomen, een overzicht geven van hun leningen en beleggingen. Ze moeten daar-
voor een standaardformulier gebruiken dat de Schatkist hen per mail bezorgt.

Op basis van die aangiften kent de Schatkist de financiële activa en de leningen van de 
entiteiten, en kan ze nagaan of de entiteiten de consolidatieregels in acht nemen die vervat 
zijn in de wet van 21 december 2013.

Na een aanmaningsprocedure hebben alle entiteiten hun toestand op 
31 december 2014 aangegeven.

De Schatkist kan boekhoudkundige stukken opvragen of controles ter plaatse uitvoe-
ren om aangiften te verifiëren, maar ze heeft vooralsnog geen gebruik gemaakt van die 
controlemiddelen.

6.4 Consolidatie op 31 december 2014
Uit de informatie die werd meegedeeld door de entiteiten die tot de sectoren van de federale 
overheid en de sociale zekerheid behoren, blijkt dat hun financiële activa in totaal 42,2 mil-
jard euro bedroegen op 31 december 2014. Ze zijn grotendeels in handen van het Zilverfonds 
(20,8 miljard euro) en van de instellingen van sociale zekerheid (11,6 miljard euro), en ze 
werden voor 97,6 % (d.i. 41,2 miljard euro) geconsolideerd op 31 december 2014.

De activa werden op de volgende manier geconsolideerd: 7,3 % beschikbare middelen op een 
lopende zichtrekening belegd bij bpost (3,0 miljard euro), 3,4 % deposito’s zonder looptijd 
bij de Schatkist (1,4 miljard euro), 9,2 % kortetermijndeposito’s bij de Schatkist (3,8 miljard 
euro) en 80,1 % beleggingen in effecten van de staatsschuld (met inbegrip van de effecten 
die door de gedefedereerde entiteiten zijn uitgegeven)346 (33,0 miljard euro).

346 Artikel 115 van de wet van 21 december 2013 bepaalde dat de instellingen die op de datum dat deze wet in werking 
trad	(31	december	2013)	hun	beschikbare	tegoeden	hadden	belegd	in	financiële	instrumenten	van	gemeenschap-
pen	en	gewesten,	deze	konden	behouden	tot	op	de	vervaldag	ervan.	
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De resterende 2,4 % (1,0 miljard euro) maken ofwel deel uit van de activa waarvoor de mi-
nister van Financiën een afwijking toekende of wachten op consolidatie. Het gaat respec-
tievelijk om 0,4 en 0,6 miljard euro.

In verband met de activa die op consolidatie wachten, heeft de Schatkist naar drie entitei-
ten een ingebrekestelling verstuurd en gevraagd hun activa te consolideren op straffe van 
een boete (het betreft de Hoge Raad voor de Justitie, het Instituut voor Gerechtelijke Oplei-
ding en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid). De minister van Financiën heeft 
echter nog geen administratieve boetes opgelegd.

Dankzij de 41,2 miljard euro die de overheidsdiensten consolideerden, kon de staatsschuld 
worden verminderd met 10,25 % van het BBP347. Als de entiteiten met andere woorden al 
hun activa bij de private financiële sector hadden belegd, was de staatsschuld zoals die ge-
definieerd is in het protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten, op 31 de-
cember 2014 gelijk geweest aan 116,8 % van het BBP (106,6 + 10,2).

Het Rekenhof stelt vast dat de entiteiten die een afwijking kregen, hun mobiliseerbare acti-
va op het einde van elk kwartaal bij de Schatkist beleggen en vervolgens opnieuw weghalen. 
Zo hebben de entiteiten tussen 1 januari 2015 en 31 januari 2015 alle activa weggehaald die 
ze op 31 december 2014 op korte termijn bij de Schatkist hadden belegd. Het gaat in totaal 
over 3,8 miljard euro (waarvan 2,5 miljard euro voor het Rijksinstituut voor de Sociale Ver-
zekeringen der Zelfstandigen).

Anderzijds blijkt uit hun aangiften dat de entiteiten in totaal 1,6 miljard euro leenden bij 
banken (waarvan 1,4 miljard euro voor de nv Apetra). Die leningen worden meegeteld in de 
indirecte schuld van de federale overheid.

347 Het	BBP	van	België	op	31	december	2014	bedraagt	naar	schatting	402,03	miljard	euro.	
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Sinds 2012 beveelt het Rekenhof de FOD Personeel en Organisatie aan een jaarverslag te publi-
ceren over de evolutie van de human resources van de Staat in het licht van de regeringsdoel-
stellingen. Het eerste jaarverslag “Duurzame Sociale Balans” van de FOD P&O en de moni-
toring van de personeelsuitgaven sinds 2010 bieden nieuwe mogelijkheden om vooruitgang te 
boeken in die richting. evolutie personeelsbestand federaal openbaar ambt

Het Rekenhof schat dat het personeelsaantal van het federaal openbaar ambt en van de staats-
diensten met afzonderlijk beheer is gedaald met 9,3 % tussen juni 2006 en juni 2014.

1 Context

1.1 Evolutie van de statistische tools
Bij de FOD Personeel en Organisatie (FOD P&O) werd een database gecreëerd, Pdata348, 
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 de staatsdiensten met afzonderlijk beheer die ervan afhangen 
en een tiental instellingen die onderworpen zijn aan de wet van 16 maart 1954 betreffende 
de controle op sommige instellingen van openbaar nut349. De “bijzondere korpsen” om-
vatten 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 (zoals het Federaal Agentschap voor de Opvang 
van Asielzoekers of het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle).

In zijn vorige Boeken350 had het Rekenhof vastgesteld dat de juistheid en de weergave van 
de Pdata-gegevens erop vooruitgingen. Die trend zet zich door, hoewel Pdata nog altijd 
niet exhaustief is. Zo zijn sommige instellingen uit de wet van 16 maart 1954 niet in Pdata 
opgenomen (zoals de Koninklijke Muntschouwburg of het Nationaal Orkest van België)351. 
Bovendien is het in de huidige voorstelling van Pdata niet mogelijk het personeel van de 
staatsdiensten met afzonderlijk beheer te identificeren in het personeelsbestand van de 
betrokken overheidsdiensten352.

348 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.

349 Het gaat voornamelijk om de diensten beoogd in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maat-
regelen 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	2014.	

350 Rekenhof,	“Federaal	openbaar	ambt”,	167e	Boek,	Volume	I,	p.	563-597;	168e	Boek,	Volume	I,	p.	337-365,	en	169e 
Boek,	Volume	I,	p.	433-454,	170e	Boek,	Volume	I,	p.	183-194	en	171e	Boek,	Volume	I,	p.	203-209.	Beschikbaar	op	
www.rekenhof.be.

351 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”.

352 met uitzondering van het personeel van de wetenschappelijke instellingen en het personeel van Fedorest (opge-
richt bij de FOD Financiën).
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Sinds 2010 voert de regering een personeelsmonitoring uit om het aantal voltijdse equiva-
lenten en de financiële last ervan op te volgen. De perimeter van die monitoring353 is vol-
lediger dan die van Pdata.

Sinds december 2012 beveelt het Rekenhof aan dat de FOD P&O een jaarverslag zou publi-
ceren over de human resources in het federaal openbaar ambt en de evolutie ervan in het 
licht van de doelstellingen van de regering354. In oktober 2013 gaf het Rekenhof ook aan dat 
de aanstelling van de FOD P&O in 2012 als enige coördinator van de monitoring een uitge-
lezen kans was om de inventarisering van de gegevens over het personeelsbestand van het 
federaal openbaar ambt in de meest ruime zin te uniformiseren355.

De federale duurzame sociale balans356 die wordt opgesteld door elke federale openbare in-
stelling (FOD’s en POD’s, wetenschappelijke instellingen, openbare instellingen van sociale 
zekerheid, bepaalde instellingen van openbaar nut) is een eerste stap in die richting. De 
balans omvat gegevens over het aantal personeelsleden, de beschikbare personeelsleden 
rekening houdend met de verloven en afwezigheden, de aanwervingen, bevorderingen en 
evaluaties, de personeelsbewegingen.

Een samenvatting van die elementen is opgenomen in een jaarverslag “Duurzame sociale 
balans” dat de FOD P&O heeft opgesteld. Het eerste verslag werd op 27 mei 2015 gepubli-
ceerd en omvat de federale statistieken op 1 januari 2015.

Die sociale balans is echter gedeeltelijk gebaseerd op de gegevens van Pdata (zie in dit 
verband de bovenvermelde bedenkingen). Daarnaast werden ook anomalieën vastgesteld 
zoals het feit dat de duurzame sociale balans van de FOD Justitie geen enkel element bevat 
over het personeel van de rechterlijke orde, de FOD Binnenlandse Zaken het personeelsbe-
stand van de Raad van State niet omvat en Defensie enkel het burgerpersoneel vermeldt.

1.2 Door het Rekenhof gebruikte gegevens
Het Rekenhof baseert zich op de gegevens van Pdata357 en vult die aan met informatie af-
komstig van de FOD Justitie (i.v.m. de vertegenwoordigers van de erediensten en van de 
vrijzinnigheid) en de FOD Buitenlandse Zaken (i.v.m. de contractuele personeelsleden die 
ter plaatse worden aangeworven in de buitenlandse posten). Tenzij anders vermeld, hebben 

353 Die	monitoring	werd	ingevoerd	door	omzendbrief	602	van	14	april	2010	en	de	volgende	omzendbrieven	(602bis,	
603ter en 604quater tot wijziging van de initiële omzendbrief). Die omzendbrieven werden opgeheven door om-
zendbrief 645 van 12 mei 2015 met informatie inzake de monitoring van het risico op overschrijding van de perso-
neelskredieten in 2015 en 2016. Cf. punt 2.3 van dit artikel. 

354 Rekenhof,	“Personeel	van	het	federaal	openbaar	ambt	in	2011”,	169e	Boek,	Volume	I,	p.	433	tot	452.	Beschikbaar	op	
www.rekenhof.be.

355 Rekenhof,	“Evolutie	van	het	personeelsbestand	en	van	de	personeelsuitgaven	van	het	federaal	openbaar	ambt”,	
171e Boek,	Volume	I,	p.	203	tot	209.	Beschikbaar	op	www.rekenhof.be.

356 De ministerraad van 14 februari 2014 besliste tot de invoering van die balans ingevolge het regeerakkoord van 1 de-
cember	2011	dat	onder	meer	bepaalt	dat,	om	de	kwaliteit	van	de	openbare	diensten	te	waarborgen,	“elke federale 
overheidsdienst een duurzame sociale balans moet opstellen waarvan de nadere regels door de regering zullen worden 
vastgelegd”. 

357 Die	gegevens	worden	regelmatig	bijgewerkt,	met	als	gevolg	dat	er	lichte	verschillen	kunnen	bestaan	met	de	in	de	
vorige Boeken vermelde cijfers. 
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de gegevens betrekking op het personeelsbestand van juni 2014 en op de evolutie ervan ten 
opzichte van 2013 en 2006358.

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 zijn 
verbonden op grond van een statuut of een arbeidsovereenkomst, ongeacht of ze al dan niet 
worden bezoldigd. Het omvat dus ook ambtenaren die in disponibiliteit, met verlof of op 
missie zijn. In 2014 telde het federaal openbaar ambt in ruime zin 14.269 personen minder 
dan in 2006, wat neerkomt op een daling met 9,1 %. De vermindering van het militair per-
soneel vertegenwoordigt hierin het grootste deel.

Tabel 1 –  Evolutie 2006-2014 van de spreiding van het personeelsbestand van het federaal openbaar 
ambt in ruime zin (in natuurlijke personen en in percentage)

Federaal openbaar ambt in ruime zin
Personeelsbestand Evolutie 2006-2014

2006 2013 2014 Personeels-
bestand  %

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

83.466 77.922 77.122 -6.344 -7,6

militair personeel bij Defensie 41.515 34.781 34.296 -7.219 -17,4

Federale	Politie	(inclusief	aspiranten) 15.021 15.213 15.200 179 1,2

Rechterlijke orde 11.609 11.566 11.456 -153 -1,3

Vertegenwoordigers van de erediensten 
en van de vrijzinnigheid(1)

3.318 3.040 3.021 -297 -9

Contractuele personeelsleden die ter 
plaatse worden aangeworven in buiten-
diensten van Buitenlandse Zaken(2)

1.513 1.207 1.213 -300 -19,8

Raad van State 611 508 483 -128 -20,9

Inspectie van Financiën 71 64 64 -7 -9,9

Totaal 157.124 144.301 142.855 -14.269 -9,1

(1)		Cijfers	van	de	FOD	Justitie	voor	januari	2006,	2014	en	2015.

(2)	Cijfers	van	de	FOD	Buitenlandse	Zaken	op	1	november	2006,	31	december	2013	en	31	december	2014.

Bron: Pdata en FOD’s

358 Het Rekenhof wijdde voor het eerst een artikel aan de evolutie van het personeelsbestand van het federaal open-
baar in zijn 164e	Boek,	dat	in	2007	verscheen	en	gebaseerd	was	op	de	gegevens	van	het	jaar	2006.
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2.2 Federaal administratief openbaar ambt

2.2.1 Samenstelling
Op 30 juni 2014 telde het federaal administratief openbaar ambt 77.122 natuurlijke perso-
nen359. 73,2 % daarvan waren personeelsleden van de FOD’s en POD’s of behoorden tot het 
burgerpersoneel van Defensie, 17,5 % waren medewerkers van de OISZ, 5,4 % van de ION en 
3,9 % van de wetenschappelijke instellingen. De onderstaande tabel toont hoe die spreiding 
evolueert.

Tabel 2 –  Evolutie 2006-2014 van de spreiding van het personeelsbestand over het federaal adminis-
tratief openbaar ambt (in natuurlijke personen en in percentage)

Personeelsbestand Evolutie 2006-
2014

2006 2013 2014 Personeels-
bestand  %

FOD’s,	POD’s	en	burgerpersoneel	bij	Defensie 61.128 56.948 56.486 -4.642 -7,6

OISZ 14.557 13.596 13.467 -1.090 -7,5

ION 4.551 4.213 4.192 -359 -7,9

Wetenschappelijke instellingen 3.230 3.165 2.977 -253 -7,8

Totaal 83.466 77.922 77.122 -6.344 -7,6

Bron: Pdata

2.2.2 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 2014 telde het federaal administratief openbaar ambt 
194 mandaathouders (tegenover 178 in 2013 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 kandidatuursdi-

ploma of –getuigschrift vereist);
• niveau C (diploma hoger secundair onderwijs vereist);
• niveau D (geen diploma vereist).

359 Slechts	63	%	daarvan	werkte	voltijds.	De	andere	personeelsleden	werken	deeltijds	of	waren	niet	actief.
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Tabel 3 –  Personeelsbestand 2006, 2013 en 2014 van het federaal administratief openbaar ambt per 
niveau en volgens het statuut (in aantal natuurlijke personen)

Ni-
veau

Statutairen Contractuelen Totaal

2006 2013 2014 2006 2013 2014 2006 2013 2014

A 13.985 15.956 15.943 3.103 2.590 2.431 17.088 18.546 18.374

B 13.040 13.716 14.262 1.915 1.898 1.875 14.955 15.614 16.137

C 18.784 25.017 25.406 5.836 5.636 5.259 24.620 30.653 30.665

D 16.708 5.353 4.746 10.095 7.756 7.200 26.803 13.109 11.946

Totaal 62.517 60.042 60.357 20.949 17.880 16.765 83.466 77.922 77.122

Bron: Pdata

Het personeelsbestand is met 6.344 eenheden (-7,6 %) gekrompen ten opzichte van 2006. 
De daling is minder sterk bij de statutairen (-2.160) dan bij de contractuelen (-4.184). De 
dalende trend van het contractueel personeel zet zich voort. Zo zijn er in 2014 21,73 % con-
tractuelen tegenover 22,95 % in 2013 en 25,09 % in 2006.

Het relatieve belang van de niveaus van het statutaire personeel is eveneens geëvolueerd. 
Tussen 2006 en 2014 zijn de betrekkingen van niveau C en D gedaald met 8.812 eenheden, 
terwijl de betrekkingen van niveau A en B zijn toegenomen (+2.468). Die evolutie doet zich 
wel niet in dezelfde mate voor bij alle diensten. Ze heeft een impact op de evolutie van de 
uitgaven, gezien de verschillen qua bezoldiging tussen de niveaus.

2.2.3 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 2014 is het personeelsbestand van het federaal administratief openbaar ambt met 1,03 % 
gedaald ten opzichte van 2013, dit is een afslanking van 800 natuurlijke personen.

Tussen 2006 en 2014 is het personeelsbestand met 7,6 % gedaald, of een vermindering van 
6.344 natuurlijke personen.

2.2.4 Spreiding per gender
Het percentage vrouwen in het federaal administratief openbaar ambt blijft min of meer 
gelijk. Op 30 juni 2014 vertegenwoordigden ze 52,88 % van het personeelsbestand (52,80 % 
in 2013 en 51,36 % in 2006). Van de betrekkingen van niveau A is 44 % ingenomen door 
vrouwen (43,4 % in 2013 en 37,18 % in 2006). Op 30 juni 2014 werden 46 van de 194 mana-
gersfuncties (24 %) uitgeoefend door vrouwen. In 2006 waren dat er 24.

2.2.5	 Leeftijdspiramide
Behalve de structuur per leeftijd, illustreert de volgende piramide ook de spreiding volgens 
gender en statuut (statutair of contractueel).
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Leeftijdspiramide van het federaal administratief openbaar ambt (op 30 juni 2014)

Leeftijdspiramide van het federaal administratief openbaar ambt (op 30 juni 2014)  
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mannen contractuelen 23207489591717684703824629282
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vrouwen contractuelen 174511.3981.7331.9161.6581.2981.3781.236531

Leeftijdspiramide administratief openbaar ambt
(op 30 juni 2014)

mannen                           vrouwen

 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 9,2 % in 
2013 en 9,1 % in 2014. Het aantal ambtenaren van 56 jaar en ouder daarentegen is toege-
nomen van 15,7 % in 2006 tot 23,3 % in 2013 en 23,8 % in 2014. Deze laatsten 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 2014, tegenover 61 jaar en drie maan-
den in 2006.

2.3 Evolutie van het personeelsbestand en van de personeelsuitgaven
Een daling van het personeelsbestand brengt niet noodzakelijk een daling van de perso-
neelsuitgaven met zich mee. Deze hangen immers samen met de graad en de anciënni-
teit, alsook met de stelsels voor verlof of verminderde prestaties. De doelstelling om de 
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personeelsuitgaven te doen dalen wordt niet noodzakelijk behaald door het aantal perso-
neelsleden te reduceren. Indien personeelsleden van niveau D of C bijvoorbeeld worden 
vervangen door personeelsleden van niveau A, stijgen de uitgaven zelfs.

Het Rekenhof heeft de evolutie onderzocht van de personeelsuitgaven ten laste van de al-
gemene uitgavenbegroting van de Staat in 2006, 2012, 2013 en 2014 op de basisallocaties 
11.00.03, 11.00.04 evenals 11.00.13, 11.00.14 en 11.00.15 (deze laatste drie hebben betrekking 
op het personeel van de diplomatieke en consulaire posten en de posten van ontwikkelings-
samenwerking van de FOD Buitenlandse Zaken).

Die uitgaven zijn tussen 2006 en 2014 met 2,8 % toegenomen in reële termen360. Ze zijn im-
mers gestegen van 5.943.265.471 euro in 2006 (volgens het indexcijfer van kracht in 2014) 
tot 6.108.966.560 euro in 2014. In de loop van de laatste jaren wordt nochtans een dalende 
trend waargenomen.

Tijdens dezelfde periode is het aantal personen die een juridische band hebben met een 
federale openbare dienst (FOD, POD, Defensie, Federale Politie) of met een van de staats-
diensten met afzonderlijk beheer die ervan afhangen, gedaald van 138.002 personen tot 
125.196, d.i. een vermindering met 9,3 %.

De stijging van de uitgaven met 2,8 % moet echter met voorzichtigheid worden vergeleken 
met deze vermindering van het aantal personeelsleden, omdat een deel van het personeel 
dat is meegerekend in de gegevens van Pdata voor deze diensten wordt bezoldigd ten laste 
van dotaties of eigen ontvangsten (dat is bv. het geval in de wetenschappelijke instellingen). 
Het grote verschil tussen de inkrimping van het personeelsbestand en de evolutie van de 
uitgaven kan niet enkel worden verklaard door deze dotaties of eigen ontvangsten van be-
paalde diensten. Een grondigere analyse is nodig alsook een betere overeenstemming tus-
sen de personeels- en de begrotingsgegevens.

In het algemeen kan met de beschikbare gegevens geen directe link worden gelegd tussen 
het aantal personen, het personeelsbestand in voltijdse equivalenten en de budgettaire last.

De invoering van een nieuwe monitoring van de personeelskredieten biedt een nieuwe gele-
genheid om te evolueren naar een geïntegreerde opvolging (human resources en begroting). 
In uitvoering van de omzendbrieven 644 en 645 die de ministerraad van 30 april 2015361 
heeft goedgekeurd, voert de FOD P&O, in samenwerking met de FOD Budget en Beheers-
controle, drie keer per jaar een monitoring uit van de risico’s op overschrijding van de per-
soneelskredieten. Die monitoring is er gekomen na een beslissing van de ministerraad van 
15 oktober 2014 om in 2015 een lineaire besparing van 4 % toe te passen op de personeels-
kredieten, en van jaarlijks 2 %, van 2016 tot 2019.

360 De	uitgaven	2006	werden	vermeerderd	met	de	spilindex	138,01	die	in	voege	was	op	1	januari	2013,	de	datum	van	de	
laatste	vermeerderingscoëfficiënt	voor	de	wedden	en	de	sociale	toelagen	in	de	openbare	sector.	

361 Omzendbrief	nr.	644	van	12	mei	2015	–	Informatie	inzake	de	methodologie	voor	de	berekening	van	de	kPI’s	voor	de	
monitoring van het risico en omzendbrief nr. 645 van 12 mei 2015 – Informatie inzake de federale monitoring van 
het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2015 en 2016 en de personeelsenveloppes 2015 en 2016.
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Het Rekenhof onderstreept dat die monitoring het federaal openbaar ambt in ruime zin 
afdekt. Ze omvat de FOD’s en POD’s, Defensie, de Federale Politie, de staatsdiensten met 
afzonderlijk beheer die ervan afhangen, de openbare instellingen, de openbare instellingen 
van sociale zekerheid en de bijzondere korpsen. De monitoring houdt echter enkel rekening 
met de uitgaven en de procentuele schommelingen van het personeelsbestand in voltijdse 
equivalenten, zonder de link te leggen met meer gedetailleerde gegevens over de human 
resources. Bovendien moeten de gegevens over de Federale Politie en Defensie worden ver-
volledigd of bevestigd.
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Rechtsprekende opdracht van 
het Rekenhof
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Vijf departementen van het algemeen bestuur van de federale Staat hebben nog niet alle reke-
ningen 2014 en voorgaande jaren voorgelegd, ondanks de herinneringsbrieven die het Rekenhof 
aan de betrokken administraties en ministers verzond. Rechtsprekende opdracht

Wat de fiscale ontvangsten betreft, werd in vergelijking met het vorige jaar een groot deel 
van de achterstand ingehaald. Op 30 september 2015 ontbreken enkel nog de jaarrekeningen 
2014 van de rekenplichtigen inzake Domeinen en Penale Boeten en inzake Directe Belastingen. 
Ook heeft de administratie nog niet alle attesten van grondige verificatie voorgelegd, op basis 
waarvan het Rekenhof de rekenplichtige definitieve kwijting kan geven voor zijn eindebeheer.

Voor niet-fiscale ontvangsten, waren en voorschotten ontbreken in totaal nog 151 jaarrekenin-
gen betreffende 2014 en 94 jaarrekeningen van vóór 2014. Het Rekenhof wijst erop dat het bo-
vendien niet alle voorgelegde rekeningen kan controleren en afsluiten bij gebrek aan voldoende 
en gedetailleerde verantwoordingsstukken.

In 2014 ontving het Rekenhof zeven gemotiveerde beslissingen om rekenplichtigen bij wie een 
tekort in de rekening werd vastgesteld, niet te dagvaarden. In totaal bedroegen die tekorten 
16.360,72 euro. Bovendien heeft het Rekenhof de rekening van een rekenplichtige van de POD 
Wetenschapsbeleid afgesloten met een tekort van 11.507,30 euro. De bevoegde minister heeft 
niet geantwoord op de brief van het Rekenhof die bij de rekeningafsluiting was gevoegd. De 
rekenplichtige verkreeg op 15 juli 2014, dit is vijf jaar nadat hij zijn functie als rekenplichtige 
neerlegde, definitief kwijting.

1 Context

Het Rekenhof controleert de rekeningen van de rekenplichtigen in twee fasen.

In de administratieve fase sluit het Rekenhof de rekeningen van de rekenplichtigen af. Daar-
toe leggen de rekenplichtigen jaarlijks rekening af of op het moment dat zij een tekort heb-
ben of hun ambt beëindigen. Het Rekenhof stelt vast of de rekening even is, een tegoed 
vertoont of met een tekort sluit. Het Rekenhof stuurt vervolgens de afgesloten rekeningen 
naar de bevoegde overheid.

In de rechtsprekende fase beoordeelt het Rekenhof de aansprakelijkheid van de rekenplich-
tige voor tekorten die in zijn rekening werden vastgesteld. De bevoegde overheid moet de 
rekenplichtige in wiens rekening een tekort werd vastgesteld, dagvaarden voor het Reken-
hof, tenzij ze van oordeel is dat de rekenplichtige zich kan beroepen op overmacht of het be-
drag 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 terugbeta-
ling 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 reken-
plichtigen van de federale Staat

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.

De rekenplichtigen over gelden innen de ontvangsten. Rekenplichtigen voeren daarnaast 
sommige uitgaven uit, door middel van voorschotten die hun ter beschikking worden ge-
steld. 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 voorgelegd362. In vele gevallen wordt de termijn voor de overlegging 
van de rekeningen echter niet nageleefd.

Het Rekenhof heeft de administraties en hun bevoegde minister363 in de loop van 2015 in-
gelicht over de rekeningen van hun rekenplichtigen die niet tijdig werden overgelegd. 
Die acties hebben ertoe geleid dat een deel van de achterstallige rekeningen alsnog werd 
opgestuurd.

Om de omvang van de huidige achterstand te illustreren, bieden de hiernavolgende tabel-
len per departement van het algemeen bestuur een overzicht van de actieve beheren in 
2014364 en van de jaarrekeningen365 van 2014 en vroeger die op 30 september 2015 nog niet 
aan het Rekenhof waren voorgelegd. In totaal ontbreken 506 jaarrekeningen (over gelden, 
waren en voorschotten), waaronder 94 jaarrekeningen van vóór 2014.

362 Artikel 42 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de 
federale Staat.

363 E-mails	van	19	en	20	maart	2015	aan	de	rekenplichtige	dienst,	brieven	van	7	mei	2015	aan	de	voorzitters	van	het	
directiecomité en brieven van 2 september 2015 aan de bevoegde ministers.

364 Voor één beheer kunnen rekeningen van meerdere jaren ontbreken.
365 Er werd slechts één rekening per jaar geteld niettegenstaande er ook eindebeheren in dat jaar kunnen zijn.
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Tabel 2 –  Ontbrekende jaarrekeningen van de fiscale ontvangsten (toestand op 30 september 2015)

Fiscale ontvangsten Aantal beheren in 2014
Ontbrekende jaarrekeningen

2014 Voorgaande jaren

Btw 3 0 0

Registratie 278 0 0

Douane en Accijnzen 1 0 0

Domeinen	en	Penale	Boeten 31 27 0

Directe belastingen 234 234 0

Totaal 547 261 0

Bron: Rekenhof

2.3 Bijzondere gevallen van vertraging

2.3.1 FOD Justitie
Bij de FOD Justitie doet de grootste achterstand wat de gelden betreft zich voor bij de be-
heren Restaurant Belgisch Staatsblad en Sociale Dienst. Die hebben geen rekening meer 
ingediend sinds de FOD op 1 januari 2012 in Fedcom ingestapt is. Voor de rekeningen van 
de gevangenissen bedraagt de achterstand twee jaar. Voor het Nationaal Centrum voor Elek-
tronisch Toezicht blijft nog 4,9 miljoen euro aan toegekende voorschotten voor de jaren 
2012 tot 2014 te verantwoorden366.

Ook voor een aantal beheren van voorschotten die werden opgeheven bij de instap in Fed-
com in 2012 (Centrale Garage Vorst, Strafinrichting Marneffe, Belgisch Staatsblad, Verzen-
dingsdienst) werd nog geen eindrekening voorgelegd.

De aflegging van de warenrekeningen voor de Strafinrichting Saint-Hubert en voor de Regie 
van de Gevangenisarbeid Leuven-Centraal heeft ondertussen een vertraging van respectie-
velijk zes en vijf jaar.

2.3.2	 FOD	Buitenlandse	Zaken,	Buitenlandse	Handel	en	Ontwikkelingssamenwer-
king

Bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is 
er een achterstand van respectievelijk zes en vier jaar in de rapportering over de inkomsten 
van de Legalisaties en consulaire zaken en van de Paspoorten. Voor de diplomatieke en con-
sulaire posten is ongeveer de helft van de rekeningen over 2014 ingediend.

Een belangrijk deel van de opgelopen achterstand is te wijten aan de afwezigheid of de 
pensionering van sommige rekenplichtigen, die nog niet zijn vervangen. Begin 2015 werden 
een aantal rekeningen ambtshalve voorgelegd zonder enig verantwoordingstuk of detail 
van de verrichtingen zodat het Rekenhof niet in staat is die rekeningen te controleren en 
af te sluiten.

366 Deze bevoegdheid werd in het kader van de zesde staatshervorming op 1 januari 2015 naar de gemeenschappen 
overgeheveld.
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2.3.3	 FOD	Financiën
Het Rekenhof heeft de FOD Financiën en de minister erop gewezen dat de rekeningen van 
de rekenplichtigen in principe kunnen worden opgemaakt vooraleer de beheersorganen de 
uitvoeringsrekening van de begroting en de jaarrekening goedkeuren.

De rekeningen van de Koninklijke Munt van België, het Muntfonds en Fedorest werden niet 
voorgelegd via de gepaste rekeningformulieren en de juiste procedure en ze bevatten niet 
alle bank- en kasverrichtingen van het voorbije boekjaar, evenmin als een rapportering over 
de inning van de aan de rekenplichtige toevertrouwde vastgestelde rechten.

De meeste beheren met vertraging hebben betrekking op de fiscale ontvangsten, meer 
bepaald inzake Domeinen en Penale boeten (27 beheren) en op de Directe Belastingen 
(234 beheren)367. Voor de Directe Belastingen werden wel al een aantal eindebeheersreke-
ningen voor 2014 voorgelegd, maar nog geen jaarrekeningen. Die eindebeheersrekeningen 
zijn het gevolg van een interne reorganisatie waarbij de rekenplichtige functies van inning 
en invordering van de vastgestelde rechten worden gesplitst en ontvangsten worden gecen-
traliseerd per regio.

Het Rekenhof kan echter niet alle voorgelegde fiscale rekeningen afsluiten omdat nog een 
groot aantal attesten van grondige verificatie door de administratie ontbreken, zowel voor 
de Directe Belastingen als voor de Registratie en Domeinen. Die attesten laten het Rekenhof 
toe de rekenplichtige definitieve kwijting te geven naar aanleiding van zijn eindebeheer.

Tot slot wijst het Rekenhof op de warenrekening Brussel – Tabak, die momenteel een ach-
terstand van vier jaar heeft.

2.3.4	 FOD	Economie,	KMO,	Middenstand	en	Energie
Wat de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie betreft, werden de rekeningen 
Octrooitaksen over 2011, 2012 en 2013 bij het Rekenhof ingediend maar de rekening over 
2010 ontbreekt nog.

2.3.5	 POD	Wetenschapsbeleid
Bij de POD Wetenschapsbeleid is de laatste rekening van de Nationale Dienst voor Congres-
sen die aan het Rekenhof werd voorgelegd, die van 2010. Voor de voorschotrekening Zendin-
gen Buitenland werd nog steeds geen eindrekening ingediend naar aanleiding van de instap 
in Fedcom op 1 januari 2012.

3 Rechtsprekende fase

In 2014 ontving het Rekenhof zeven beslissingen om rekenplichtigen bij wie een tekort in 
de rekening werd vastgesteld, niet te dagvaarden. De beslissingen hadden betrekking op 
zes rekeningen van de FOD Financiën en één rekening van de FOD Justitie, voor een totaal 
tekortbedrag van 16.360,72 euro.

367 Per	1	mei	2014	werden	de	kantoren	van	de	Domeinen	en	Penale	Boeten	overgeheveld	van	de	Directie	Patrimonium-
documentatie (Registratie- en Hypotheekkantoren) naar de Directie Inning en Invordering (Directe Belastingen en 
BTW).
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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 aan-
sprakelijkheid van de betrokken rekenplichtigen.

Het Rekenhof sloot op 11 mei 2010 bovendien een beheersrekening van een rekenplichtige 
van de POD Wetenschapsbeleid af met een tekort van 11.507,30 euro. De bevoegde minister 
nam geen beslissing tot dagvaarding. Overeenkomstig artikel 8, laatste lid, van de inrich-
tingswet op het Rekenhof verkreeg de rekenplichtige op 15 juli 2014, d.i. vijf jaar na het 
neerleggen van zijn functie als rekenplichtige, definitief kwijting.
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Vertraging bij de overzending 
van de rekeningen van de 
staatsdiensten met afzonderlijk 
beheer en van de instellingen 
van openbaar nut
Op 30 september 2015 beschikte het Rekenhof slechts over de rekeningen 2014 van 19 van de 
30 staatsdiensten met afzonderlijk beheer.

Op 30 september 2015 beschikte het over de rekeningen 2014 van 47 van de 63 openbare instel-
lingen, waarvan er slechts 28 tijdig waren overgezonden. Voor de jaren 2013 en 2012 hebben 
respectievelijk acht en vijf instellingen hun rekeningen nog niet toegezonden.

1 Rekeningen van de staatsdiensten met afzonderlijk beheer en van 
de staatsbedrijven

1.1 Context
Staatsdiensten met afzonderlijk beheer (SAB)368 zijn diensten waarvan het beheer door een 
bijzondere wet is gescheiden van het beheer van de diensten van algemeen bestuur369. 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 staatsbedrijf370. vertraging overzending rekeningen

1.2 Overzending van de rekeningen

1.2.1	 Wettelijk	en	reglementair	kader
In de specifieke regelgeving van de diverse SAB’s en van het staatsbedrijf Koninklijke Munt 
van België is de timing voor het opstellen, goedkeuren en overzenden van de jaarrekenin-
gen niet overal dezelfde. Telkens zijn echter wel bepalingen terug te vinden die een tijdige 
voorlegging van hun rekeningen moeten waarborgen om ze te kunnen opnemen in de al-
gemene rekening van de Staat. Die moet voor 30 juni van het daaropvolgende jaar aan het 

368 Deze diensten zullen vanaf de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begro-
ting en van de comptabiliteit van de federale Staat “administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie” 
worden genoemd (met toepassing van artikel 77).

369 Artikel 140 van de bij koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit (GWRC).
370 Artikel 108 van de GWRC.
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Rekenhof worden bezorgd371. Eind 2014 waren 29 staatsdiensten met afzonderlijk beheer372 
en één staatsbedrijf operationeel373.

1.2.2	 Stand	van	zaken	overzending	van	de	rekeningen

Tabel 1 –  Ontvangen officiële rekeningen 2012, 2013 en 2014 op 30 september 2015

Instelling Afkorting 2012 2013 2014

Algemeen	Rijksarchief	en	Rijksarchief	in	de	Provinciën AR-RP X X X

Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie BIRA X X  

Belgisch Telematica-Onderzoeksnetwerk BELNET X X X

Centrale Dienst voor Duitse Vertaling CDDV X X X

Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II-
Egmontpaleis

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 X X

Internationaal	Perscentrum	 IPC X X X

koninklijk	Belgisch	Instituut	voor	Natuurwetenschappen	 kBINW X X  

koninklijk	Instituut	voor	het	kunstpatrimonium kIk X X  

koninklijk	Meteorologisch	Instituut	van	België kMI X X X

koninklijk	Museum	van	het	Leger	en	de	krijgsgeschiede-
nis

kLM X X X

koninklijk	Museum	voor	Midden-Afrika kMMA X X  

koninklijke	Bibliotheek	van	België kBB X X X

koninklijke	Munt	van	België kMB    

koninklijke	Musea	voor	kunst	en	Geschiedenis kMkG X X X

koninklijke	Musea	voor	Schone	kunsten	van	België kMSkB X X  

koninklijke	Sterrenwacht	van	België kSB X X X

muntfonds mUNTFONDS X X X

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie NICC X   

371 Artikel 72 van de wet van 22 mei 2003. 
372 Het Studie- en Documentatiecentrum “Oorlog en Hedendaagse maatschappij” (SOmA) werd opgericht bij minis-

terieel besluit. Het is geen staatsdienst met afzonderlijk beheer in de zin van artikel 140 van de gecoördineerde 
wetten op de rijkscomptabiliteit. Het beheer ervan werd niet krachtens een bijzondere wet gescheiden van het 
beheer van de diensten van algemeen bestuur van de Staat. Het SOmA werkt als een autonome dienst en is inge-
deeld	bij	de	Pool	Documentatie	van	de	POD	Wetenschapsbeleid.	Het	volgt	op	basis	van	het	ministerieel	besluit	de	
beheersregels	eigen	aan	de	wetenschappelijke	instellingen	van	deze	POD.	Artikel	419	van	de	programmawet	van	
24	december	2002	heeft	weliswaar	bepaald	dat	het	SOMA	zou	worden	geïntegreerd	in	het	Algemeen	Rijksarchief,	
als	gespecialiseerde	afdeling	van	die	wetenschappelijke	instelling	van	de	Staat,	maar	de	nodige	wijzigingen	in	de	
wetgeving	om	dat	nieuwe	statutaire	kader	van	kracht	te	 laten	worden,	werden	nog	niet	doorgevoerd.	Gelet	op	
deze	specifieke	situatie	en	omdat	de	begroting	van	het	SOMA	is	opgenomen	in	tabel	4	(begrotingen	van	de	staats-
diensten met afzonderlijk beheer) van de tabellen gevoegd bij de algemene uitgavenbegroting van de federale 
Staat,	heeft	het	Rekenhof	het	SOMA	toch	opgenomen	in	het	overzicht.

373 De	Nationale	Dienst	voor	Congressen	heeft	sinds	augustus	2006	geen	opdrachten	meer,	maar	werd	nog	niet	for-
meel	afgeschaft.	De	laatste	rekening	die	aan	het	Rekenhof	werd	overgezonden,	had	betrekking	op	het	jaar	2005.



VERTRAGING	OVERZENDING	REkENINGEN	/ 219

Nationale Veiligheidsoverheid NVO (*) (*) X

Poolsecretariaat PS X X  

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 be-
heer van de identiteitskaarten

EID X X X

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

CONS	ZAkEN X   

Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en  
Hedendaagse maatschappij

SOmA X X X

(*)		De	NVO,	opgericht	via	de	programmawet	van	22	december	2008,	is	pas	operationeel	geworden	eind	2013	en	legde	

de eerste rekeningen af over 2014.

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 Boek 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 2014 waren onder-
worpen aan de wet van 16 maart 1954374, alsook tien instellingen sui generis, moeten op basis 
van een bijzondere wetsbepaling jaarlijks hun rekeningen aan het Rekenhof voorleggen. 
Ook 31 andere openbare instellingen moeten hun jaarrekeningen aan het Rekenhof voor-
leggen. Twee van die instellingen werden in de loop van 2014 operationeel en moeten een 
eerste keer rekeningen voorleggen over dat jaar.

Net zoals in zijn voorgaande Boeken onderzoekt het Rekenhof de naleving van de wettelijke 
termijnen bij het voorleggen van de rekeningen op basis van de toestand op 30 septem-
ber 2015. De toestand van de rekeningen van de instellingen van de sociale zekerheid wordt 
besproken in het Boek 2015 over de Sociale Zekerheid375.

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 reke-
ningen zijn vastgelegd in de volgende wettelijke en reglementaire bepalingen:

• de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar 
nut;

374 Wet	van	16	maart	1954	betreffende	de	controle	op	sommige	instellingen	van	openbaar	nut.
375 Rekenhof,	Boek	2015	over	de	Sociale	Zekerheid	-	Globale	Beheren	en	openbare	instellingen	van	de	sociale	zeker-

heid,	Brussel,	oktober	2015.	Beschikbaar	op	www.rekenhof.be.
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• het koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begro-
ting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, 
beoogd bij de wet van 16 maart 1954;

• diverse wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de federale 
instellingen sui generis.

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

• voor de instellingen van categorie A, B, C en D 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 minis-
ter van Financiën worden bezorgd;

• bij de federale instellingen sui generis gelden enkel precieze overzendingstermijnen 
voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) en het Natio-
naal Gedenkteken van het Fort van Breendonk (NGFB) (31 mei x+1), en voor de Nationale 
Kas voor Oorlogspensioenen (NKO) en de Nationale Kas voor Rampenschade (NKR) 
(31 maart x+1);

• voor de federale openbare instellingen die rekeningen voorleggen in toepassing van ar-
tikel 5, § 3, van de inrichtingswet van het Rekenhof is evenmin een overleggingstermijn 
bepaald376.

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 rekening377.

2.2.2	 Stand	van	zaken	inzake	de	overzending
Het Rekenhof moest de rekeningen 2014 van 63 entiteiten toegestuurd krijgen.

Op 30 september 2015 hadden 16 entiteiten hun rekeningen 2014 nog niet overgezonden378. 
Slechts 28 van de 63 rekeningen werden tijdig verstuurd. De datum die in aanmerking 
wordt genomen, is die waarop het Rekenhof de rekeningen ontvangt. Voor de boekjaren 
2013 en 2012 ontbreken nog de rekeningen van respectievelijk acht en vijf entiteiten.

376 Het Rekenhof heeft de betrokken instellingen gevraagd de rekeningen jaarlijks uiterlijk tegen 30 juni van het jaar 
dat	volgt	op	het	jaar	waarop	ze	betrekking	hebben,	voor	te	leggen.	Van	die	datum	kan	enkel	worden	afgeweken	
indien andere wettelijk of reglementair opgelegde termijnen de naleving ervan onmogelijk maken.

377 Artikel 72 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de fe-
derale Staat.

378 In	sommige	gevallen	ontving	het	Rekenhof	officieuze	rekeningen.	In	het	onderzoek	worden	echter	enkel	de	reke-
ningen	in	aanmerking	genomen	die	via	de	rechtmatige	weg	officieel	werden	toegestuurd.
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Tabel 2 –  Ontvangen officiële rekeningen 2012, 2013 en 2014 op 30 september 2015

Instelling Afkorting 2012 2013 2014

    Op tijd te laat

     <1 
maand

>1 
maand

Categorie A

Federaal Agentschap voor Geneesmid-
delen en Gezondheidsproducten

FAGG X X  X  

Federaal Agentschap voor de Opvang 
van Asielzoekers

FEDASIL X X X   

Federaal Agentschap voor de Veilig-
heid van de Voedselketen

FAVV X X X   

Federaal	Planbureau FPB X X X   

Pensioendienst	voor	de	Overheids-
sector

PDOS X X    

Regie der Gebouwen RDG X X    

Categorie B      

Belgisch Interventie- en Restitutiebu-
reau 

BIRB X X  X  

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

CDSCA X X  X  

Federaal	kenniscentrum	voor	de	Ge-
zondheidszorg

kCE X   X  

Fonds voor medische Ongevallen(1) FmO   n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Instituut voor de Gelijkheid van Vrou-
wen en mannen 

IGVm X X X   

Instituut voor Veteranen – Nationaal 
Instituut	voor	Oorlogsinvaliden,	Oud-
strijders	en	Oorlogsslachtoffers

IV-NIOO X X    

koninklijke	Muntschouwburg	 kMS X X   X

Nationaal	Geografisch	Instituut NGI X X X   

Nationaal Orkest van België NOB X X   X

Zilverfonds ZF X X X   

Categorie C      

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 X   

Nationale Delcrederedienst NDD X X   X

Participatiefonds PF X X   X
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Instelling Afkorting 2012 2013 2014

    Op tijd te laat

     <1 
maand

>1 
maand

Categorie D      

Bijzondere Verrekenkas voor Gezins-
vergoedingen ten bate van de Arbei-
ders	gebezigd	door	de	Ladings-	en	
Lossingsondernemingen	en	door	de	
Stuwadoors	in	de	Havens,	Losplaatsen,	
Stapelplaatsen en Stations

Bk1 X     

Bijzondere Verrekenkas voor Gezins-
vergoedingen ten bate van de  
Arbeiders van de Ondernemingen voor 
Binnenscheepvaart

Bk4 X X   X

Federale Instellingen sui generis      

Belgisch	Instituut	voor	Postdiensten	en	
Telecommunicatie(2)

BIPT      

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding IGO X   X  

Instituut voor de Nationale Rekeningen INR X X X   

Nationale Arbeidsraad NAR 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  X  

Rentenfonds RF X X X   

Vermogen	van	de	koninklijke	Militaire	
School

VERmO-
GEN	kMS

X X   X

Andere federale openbare  
instellingen

     

Autoriteit voor Financiële Diensten en 
markten(3)

FSmA  n.v.t. n.v.t.   X

Belgische maatschappij voor Internati-
onale Investeringen 

BmI      

Belgoprocess  X X X   
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Instelling Afkorting 2012 2013 2014

    Op tijd te laat

     <1 
maand

>1 
maand

Beschermingsfonds	voor	Deposito’s	en	
Financiële Instrumenten 

FIF X X X   

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven CRB X X    

Centrum	voor	Gelijkheid	van	kansen	en	
voor Racismebestrijding(4)

CGkR X X X   

Centrum voor Onderzoek in Dierge-
neeskunde en Agrochemie

CODA X X    

Commissie voor de Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas

CREG X X X   

Credibe  X X X   

Egov EGOV X X    

Federaal Centrum voor de Analyse van 
de	Migratiestromen,	de	Bescherming	
van de Grondrechten van de Vreemde-
lingen en de Strijd tegen de mensen-
handel(5)

FCmS n.v.t. n.v.t. X   

Federale	Participatie-	en	Investerings-
maatschappij

FPIM X X X   

Fedesco FEDESCO X X   X

FIF – FSI FIF-FSI X X   X

Fonds ter Reductie van de Globale 
Energiekost

FRGE      

Fonds voor Dringende Geneeskundige 
Hulpverlening

FGGH X X X   

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de 
kleine	en	Middelgrote	Ondernemingen

HRZkMO X X  X  

Instituut voor Radio-Elementen IRE X X X   

Interfederaal Centrum voor Gelijke 
kansen	en	Bestrijding	van	Discrimina-
tie en Racisme(6)

IFCGk n.v.t. n.v.t. X   

koninklijk	Belgisch	Filmarchief kBF X X X   

koninklijk	Gesticht	van	Mesen kGM X X  X  

koninklijke	Academie	voor	Overzeese	
Wetenschappen

kAOW X X    

koninklijke	Schenking kS X X    

Nationale	Plantentuin	van	België	-	
Eigen Vermogen(7)

NPB-EV X X n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Nationale Instelling voor Radioactief 
Afval	en	Verrijkte	Splijtstoffen

NIRAS X X X   

Smals       
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Instelling Afkorting 2012 2013 2014

    Op tijd te laat

     <1 
maand

>1 
maand

Sociaal	verwarmingsfonds	Stookolie,	
Lamppetroleum	en	Propaan	in	bulk

VERWAR-
mINGS-
FONDS

X X X   

Sociale Individuele Gegevens SIGEDIS X X    

Sopima(8) SOPIMA n.v.t. X X   

Startersfonds SF X X X   

Studiecentrum	voor	kernenergie SCk X X   X

Wetenschappelijk onderzoek Volksge-
zondheid – eigen vermogen

WIV-ISP X X X   

n.v.t.: niet van toepassing want geen (jaarlijkse) verplichting tot overlegging van de rekeningen aan het Rekenhof

(1)		Het	FMO	werd	opgericht	door	de	wet	van	31	maart	2010	betreffende	de	vergoeding	van	schade	als	gevolg	van	ge-

zondheidszorg. De instelling werd pas operationeel in de loop van 2011 maar werd op 1 april 2013 geïntegreerd in de 

Rijksdienst	voor	Ziekte	en	Invaliditeit	(RIZIV).	Het	Fonds	moet	dus	rekeningen	over	de	jaren	2011,	2012	en	2013	aan	

het Rekenhof overleggen.

(2)		Van	het	BIPT	ontbreken	alle	rekeningen	van	2005	tot	en	met	2014.	Sinds	2005	ontvangt	het	Rekenhof	enkel	op	of-

ficieuze	wijze	de	rekeningen	van	deze	instelling.

(3)  De FSmA heeft bij brief van 6 augustus 2015 de controlebevoegdheid van het Rekenhof betwist.

(4) De laatste rekening van deze ontbonden instelling werd afgesloten op 14 maart 2014.

(5) Het eerste boekjaar van het FCmS loopt over de periode van 15 maart 2014 tot 31 december 2014.

(6)	Het	eerste	boekjaar	van	het	IFCGk	loopt	over	de	periode	van	15	maart	2014	tot	31	december	2014.

(7)		De	Plantentuin	werd	op	1	januari	2014	aan	de	Vlaamse	Gemeenschap	overgedragen,	waardoor	in	deze	tabel	geen	

informatie is opgenomen over de rekeningen 2014 van deze instelling.

(8)		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

3 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt bij de staatsdiensten met afzonderlijk bestuur vast dat op 30 septem-
ber 2015 nog elf van de dertig instellingen geen rekeningen 2014 hebben overgelegd. Dat is 
een verslechtering ten opzichte van vorig jaar379.

Bij de instellingen van openbaar nut valt een verbetering vast te stellen in de naleving van 
de termijnen waarin de rekeningen 2014 moesten worden voorgelegd. Van de 63 verwachte 
rekeningen werden er 28 tijdig, negentien te laat en zestien niet ontvangen380.

379 Op 30 september 2014 hadden slechts zeven van de 30 staatsdiensten geen rekeningen ingediend over 2013  
(Rekenhof,	171e	Boek,	Volume	I,	Deel	II,	“Vertraging	bij	de	overzending	van	de	rekeningen	van	de	staatsdiensten	
met afzonderlijk beheer en van de instellingen van openbaar nut”) 

380 Ter vergelijking: op 30 september 2014 waren van de 61 verwachte rekeningen 2013 twintig rekeningen tijdig ont-
vangen,	twintig	te	laat	en	21	niet	(Rekenhof,	idem).
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Zeker de federale openbare instellingen die hun rekeningen op grond van artikel 5,§ 3, 
moeten overzenden, zouden dit in principe binnen de voorgeschreven termijn moeten kun-
nen doen. Zij zijn immers voor de goedkeuring van hun rekeningen niet afhankelijk van 
andere actoren die verantwoordelijk kunnen zijn voor vertragingen in de procedure381. Zo 
moet de algemene vergadering van een vennootschap, stichting of vereniging zonder winst-
oogmerk de statutaire jaarrekeningen uiterlijk op 30 juni goedkeuren en voor eind juli bij de 
Nationale Bank van België neerleggen.

Het Rekenhof vestigt bijgevolg 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 wet van 22 mei 2003 oplegt382. Die wet 
zal vanaf 1 januari 2016383 van toepassing zijn op de administratieve diensten met boek-
houdkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de staatsbedrijven384.

381 Dat is wel het geval voor de andere instellingen waarbij actoren zoals de toezichthoudende minister en de minister 
van Financiën optreden.

382 Op	grond	van	artikel	93,	§	1,	en	2,	van	de	wet	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.

383 Artikel 4 van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003. 
384 Volledigheidshalve wijst het Rekenhof erop dat de ministerraad van 24 april 2015 ermee heeft ingestemd de inwer-

kingtreding	van	de	wet	voor	de	instellingen	bedoeld	in	artikel	2,	2°	tot	4°,	opnieuw	uit	te	stellen	en	te	spreiden	over	
twee jaar om volledig uitvoerbaar te zijn op 1 januari 2018 (zie persbericht van de ministerraad van 24 april 2015).
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Inwerkingtreding van de wet 
van 22 mei 2003 voor de  
administratieve diensten met 
boekhoudkundige autonomie, 
de administratieve openbare 
instellingen en de  
staatsbedrijven
De wet van 8 mei 2014 heeft de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 houdende orga-
nisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat uitgesteld tot 2016 voor 
de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare 
instellingen en de staatsbedrijven. Daarnaast biedt de wet kleine instellingen de mogelijkheid 
hun algemene boekhouding op basis van een specifiek rekeningstelsel te voeren.

In nieuwe voorstellen die de FOD Budget en Beheerscontrole voorbereidt, wordt aansluitend 
bij de beslissing van de ministerraad van 24 april 2015 de inwerkingtreding van de wet van 
22 mei 2003 voor de instellingen opnieuw uitgesteld, tot 2017 en tot 2018, en wordt de perime-
ter van de administratieve openbare instellingen afgestemd op de classificatie S1311 “Centrale 
Overheid” van de Nationale Bank van België. Ook houden de voorstellen bijkomende afwijkin-
gen in op de principes die aan de basis liggen van die wet.

In die context herinnert het Rekenhof aan het belang van de uniforme toepassing van de prin-
cipes van algemene en budgettaire boekhouding van de wet van 22 mei 2003, onder meer wat 
betreft de vastleggingscomptabiliteit, het gebruik van het genormaliseerde boekhoudplan van 
de federale Staat en het voeren van een geïntegreerde algemene en budgettaire boekhouding.

1 Inleiding

De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit 
van de federale Staat beschrijft385 het budgettaire en boekhoudkundige kader van de admi-
nistratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instel-
lingen en de staatsbedrijven386. inwerkingtreding wet 22 mei 2003 abda, aoi en sb

385 Meer	bepaald	in	de	hoofdstukken	II,	III	en	IV	van	Titel	III.
386 Meer	bepaald	de	diensten	en	instellingen	beoogd	in	artikel	2,	2°	tot	4°	van	de	wet.
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De wet streeft voor deze entiteiten naar een zo groot mogelijke overeenstemming op het 
vlak van begroting en algemene rekening, zonder afbreuk te doen aan de specificiteit van 
de verschillende diensten en instellingen. De wet verplicht hen, net zoals de diensten van 
algemeen bestuur, een algemene boekhouding te voeren die steunt op het boekhoudplan 
van het koninklijk besluit van 10 november 2009387. De nieuwe budgettaire en boekhoud-
kundige regels zouden vanaf 1 januari 2012 in werking treden.

2 Audit Rekenhof 2010 en 2012

Het Rekenhof had in 2010 een audit gevoerd naar de voorbereiding van de diensten en in-
stellingen op de boekhoudkundige verplichtingen van de wet van 22 mei 2003388. Het kwam 
tot het besluit dat er onvoldoende zekerheid bestond dat de betrokken entiteiten in 2012 in 
staat zouden zijn de nieuwe regels op het vlak van comptabiliteit en financiële rapportering 
tijdig, correct en volledig toe te passen. Onder meer naar aanleiding van die audit werd de 
inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 uitgesteld tot 1 januari 2014, tenzij de koning 
de inwerkingtreding zou vervroegen voor de diensten en instellingen die hij aanwees389.

In een opvolgingsaudit van 2012 evalueerde het Rekenhof de maatregelen die de entiteiten 
en de dienst Federale Accountant al hadden genomen of in het vooruitzicht stelden om 
vanaf 2014 de overstap te kunnen zetten naar de boekhoudprincipes van de wet van 2003390. 
Het kwam daarbij tot de conclusie dat niet alle operationele voorwaarden waren vervuld 
om de hervormingen uit de wet van 22 mei 2003 vanaf die datum ingang te doen vinden.

3 Wet van 8 mei 2014391

De wet van 8 mei 2014 stelde de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 opnieuw uit, 
tot 1 januari 2016. Daarnaast bood de wet “kleine instellingen”392 een alternatieve mogelijk-
heid om te beantwoorden aan de wettelijke verplichting om een algemene boekhouding 
te voeren: zij konden 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 het algemeen rekeningstelsel als bijlage bij het koninklijk besluit van 
19 december 2003 dat specifiek voor bepaalde (internationale) verenigingen zonder winst-
oogmerk of voor stichtingen is bedoeld393.

De wet van 8 mei 2014 heeft ook de toepassingssfeer van artikel 2 van de wet van 22 mei 2003 dui-
delijker omschreven, door te stellen dat alle diensten met rechtspersoonlijkheid die de 

387 koninklijk	besluit	van	10	november	2009	houdende	vaststelling	van	het	boekhoudplan	van	toepassing	op	de	fede-
rale	Staat	en	op	de	gemeenschappen,	de	gewesten	en	de	Gemeenschappelijke	Gemeenschapscommissie	.

388 Rekenhof,	167e	Boek,	Volume	I,	p.	523.
389 Artikel 2 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.
390 Rekenhof,	169e	Boek,	Volume	I,	p.	251.
391 Wet van 8 mei 2004 tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de 

comptabiliteit van de federale Staat.
392 Om	van	een	“kleine	instelling”	te	spreken,	moeten	voorwaarden	worden	gerespecteerd,	zowel	op	het	vlak	van	het	

aantal tewerkgestelde werknemers (minder dan 100 voltijds equivalenten 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).

393 Zie in dat verband het artikel “Aanpassing van de federale comptabiliteitswet van 22 mei 2003” in het 171e Boek van 
het	Rekenhof,	Volume	I,	p.	161	e.v.
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Nationale Bank van België onder S1311 Centrale Overheid classificeert, met uitzondering van 
de openbare instellingen van sociale zekerheid, onder het toepassingsgebied van de wet 
vallen. Die toevoeging had tot gevolg dat een grote groep van diensten en instellingen met 
zeer verscheiden rechtsvormen, activiteiten en reglementering, ook wordt onderworpen 
aan de wet van 22 mei 2003.

De FOD Budget en Beheerscontrole heeft daarom in 2014 het initiatief genomen om na te 
gaan hoe de bepalingen van de wet van 22 mei 2003 konden worden aangepast opdat die 
wet het budgettaire en boekhoudkundige kader van alle diensten en instellingen zou kun-
nen blijven. Daarnaast moest een nieuw beheersinstrument “eBMC” (Budget – Monitoring 
– Consolidation) het proces van de opmaak en de opvolging van de begroting evenals van 
de economische en boekhoudkundige consolidatie van alle diensten en instellingen onder-
steunen, om aan de Europese verplichtingen te kunnen voldoen.

4 Nieuw hervormingsvoorstel

Het Rekenhof heeft de eerste strategische voorstellen van de FOD Budget en Beheerscon-
trole in het kader van de consolidatie- en rapporteringsopdracht met betrekking tot de 
federale instellingen op informele manier kunnen becommentariëren394.

De voorstellen houden een verdere uitholling in van de bepalingen van de wet van 
22 mei 2003, zowel op het vlak van de principes van budgettaire en algemene boekhouding 
als op het vlak van de geest van de wet.

Die bestaan er namelijk in een uniform financieel en boekhoudkundig kader aan te bie-
den voor alle categorieën van diensten om de geconsolideerde jaarrekening van de fede-
rale Staat te kunnen opstellen. De wet voorzag daarom in uniforme regels op het vlak van 
de vastleggingscomptabiliteit395, het voeren van een geïntegreerde algemene en budget-
taire boekhouding met gebruik van hetzelfde genormaliseerde boekhoudplan voor de al-
gemene en de begrotingsboekhouding evenals de toepassing van uniforme boekhoud- en 
waarderingsregels.

Dezelfde principes maken ook het voorwerp uit van de wet van 16 mei 2003396 die de al-
gemene bepalingen vastlegt die gelden voor de begrotingen en de boekhouding van de 
gemeenschappen en de gewesten.

5 Verder uitstel inwerkingtreding wet van 22 mei 2003

Inmiddels heeft de ministerraad van 24 april 2015 ermee ingestemd dat de timing voor de 
integratie van de diensten en instellingen opnieuw wordt aangepast, tot 1 januari 2017 en 
1 januari 2018. Uit de stukken die aan de ministerraad zijn voorgelegd, kan worden afgeleid 

394 Overleg	van	het	Rekenhof	met	de	FOD	Budget	en	Beheerscontrole	op	4	november	2014,	en	11	februari	2015	en	
1 oktober 2015.

395 De	diensten	bedoeld	in	artikel	2,	2°	tot	4°	van	de	wet	van	22	mei	2003	moeten	geen	vastleggingscomptabiliteit	
voeren. Hun begroting omvat dus geen vastleggingskredieten maar enkel uitgavenkredieten.

396 Wet	van	16	mei	2003	tot	vaststelling	van	de	algemene	bepalingen	die	gelden	voor	de	begrotingen,	de	controle	op	
de	subsidies	en	voor	de	boekhouding	van	de	gemeenschappen	en	de	gewesten,	alsook	voor	de	organisatie	van	de	
controle door het Rekenhof.
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dat de roll-out 2017 betrekking zal hebben op alle diensten die momenteel door de FOD 
Budget en Beheerscontrole worden geconsolideerd. Het gaat hier meer bepaald om de in-
stellingen die nu al gegevens rapporteren voor de ESR-consolidatie voor Europa. De roll-out 
2018 zou slaan op de entiteiten die nog niet in 2017 werden geconsolideerd maar die wel zijn 
opgenomen onder de classificatie S1311 Centrale Overheid van de Nationale Bank van België.

De wet van 22 mei 2003 zal dus in 2017 en 2018 van kracht worden voor de administratieve 
diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en 
de staatsbedrijven. Een eerste geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat zal vanaf 
het boekjaar 2018 kunnen worden opgesteld voor de diensten van algemeen bestuur en 
voor de instellingen die vanaf 2017 aan de toepassing van de wet van 22 mei 2003 worden 
onderworpen. De verrichtingen van de andere instellingen zullen vervolgens in de geconso-
lideerde jaarrekening 2018 worden geïntegreerd (voorlegging voorzien in 2019).
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nv Credibe: Financiële aspecten 
en maatschappelijke opdracht
Credibe is een naamloze vennootschap van publiek recht die hypothecaire kredieten verleent 
en beheert. Bij de rekeningencontrole 2012 en 2013 is vastgesteld dat Credibe eind 2013 over 
aanzienlijke financiële middelen beschikt in verhouding tot het maatschappelijke doel (56 mil-
joen euro). De voorbije jaren heeft zij het grootste deel van haar activiteiten overgedragen aan 
andere vennootschappen. De vennootschap beheert enkel nog een kantorencomplex, geschil-
lendossiers uit het verleden en een portefeuille hypothecaire dubieuze debiteuren die jaarlijks 
ongeveer 3 miljoen euro omzet genereert. In de jaarrekening ontbreekt de informatie over de 
grootte en de evolutie van deze portefeuille.

1 Inleiding

In 1936 richtte de overheid de openbare kredietinstelling Centraal Bureau voor Hypothecair 
Krediet op om de woningbouw te stimuleren en het verwerven van een eigen woning te 
vergemakkelijken. De instelling werd in 1995 omgevormd tot een nv van publiek recht met 
als enige aandeelhouder de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). In 
2001 werd de naam gewijzigd in Credibe.

De vennootschap heeft vandaag als maatschappelijk doel “rechtstreeks of onrechtstreeks, 
hypothecair krediet te verstrekken en te beheren, onder welke vorm ook, inclusief het door een 
hypothecair mandaat of door een inschrijving op het handelsfonds gewaarborgd krediet”397.

Overeenkomstig artikel 5, § 3, van de wet van 29 oktober 1846398 controleert het Rekenhof 
sinds 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.

De Nationale Bank van België heeft in overleg met het Instituut voor de Nationale Rekenin-
gen Credibe ingedeeld bij de centrale overheid (subsector S1311). Daardoor is Credibe een 
openbare instelling in de zin van voormeld artikel 5, § 3 en moet ze jaarlijks haar rekenin-
gen aan het Rekenhof overzenden, de eerste keer die van het boekjaar 2012. Het Rekenhof 
heeft zijn controle uitgevoerd op de rekeningen 2012 en 2013 die de algemene vergadering 
van Credibe heeft goedgekeurd en neergelegd bij de Nationale Bank. Het Rekenhof heeft 
die rekeningen pas later, op 19 januari 2015, officieel ontvangen.

Voor haar boekhouding en de opmaak van de rekeningen moet Credibe zich als naam-
loze vennootschap houden aan de bepalingen voor het voeren van de boekhouding van 

397 Artikel 3 van de statuten van de vennootschap gepubliceerd als bijlage van het Belgisch Staatsblad van 8 augus-
tus 1995.

398 Artikel	 5,	 §	 3,	 van	 de	 wet	 van	 29	 oktober	 1846	 op	 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 ondernemingen399 en het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het 
Wetboek van Vennootschappen.

Als instelling van subsector S1311 is Credibe echter ook een administratieve openbare in-
stelling in de zin van artikel 2, eerste lid, 2°, van de federale comptabiliteitswet400. Daarom 
moet ze vanaf 1 januari 2016 de federale comptabiliteitswet naleven401. Op grond van artikel 
126, § 2, van de comptabiliteitswet hebben de organieke wet of het statuut van de adminis-
tratieve openbare instellingen die zijn onderworpen aan de comptabiliteitswet niet langer 
uitwerking in de mate dat zij tegenstrijdig of niet-conform zijn met de comptabiliteitswet. 
Credibe moet dus in principe overschakelen naar een geïntegreerd boekhoudsysteem dat 
beantwoordt aan de regels van de comptabiliteitswet voor het voeren van een algemene en 
een begrotingsboekhouding op basis van vastleggingen en vereffeningen, in het bijzonder 
wat betreft het boekhoudplan en de erin voorgeschreven waarderings- en aanrekeningsre-
gels uit het koninklijk besluit van 10 november 2009402.

Het Rekenhof heeft de rekeningen van Credibe over de boekjaren 2012 en 2013 gecontro-
leerd. Het heeft zijn bevindingen en aanbevelingen op 8 juli 2014 besproken met de afge-
vaardigd bestuurder van Credibe in het kader van de informele tegensprekelijke procedure. 
De afgevaardigd bestuurder ging akkoord met de vaststellingen. Vervolgens heeft het Re-
kenhof op 10 december 2014 zijn controleverslag verstuurd naar de minister van Financiën. 
De minister werd gelijktijdig in kennis gesteld van het controleverslag dat is verstuurd naar 
de voorzitter van de raad van bestuur van Credibe. De minister heeft niet gereageerd.

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Maatschappelijke opdracht
Ten gevolge van de overdracht van het handelsfonds in 2001403 en de hypothecaire activitei-
ten in 2003404 aan andere vennootschappen, beperken de huidige activiteiten van Credibe 
zich tot enerzijds het beheer van het kantorencomplex405 in de Wetstraat, dat grotendeels 

399 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	verplichtin-
gen	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.

400 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
401 Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat de ministerraad van 24 april 2015 ermee heeft ingestemd de inwer-

kingtreding	van	de	wet	voor	de	instellingen	bedoeld	in	artikel	2,	2°	tot	4°,	opnieuw	uit	te	stellen	en	te	spreiden	over	
twee jaar om volledig uitvoerbaar te zijn op 1 januari 2018 (persbericht van de ministerraad van 24 april 2015).

402 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	Credibe	vol-
doet	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	toezichthoudende	minister,	ervoor	
opteren een dubbele boekhouding te voeren overeenkomstig het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot be-
paling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel. In dat geval moet het verband tussen de reke-
ningen in dit boekhoudplan en het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009 opgenomen zijn 
in een overeenstemmingstabel.

403 Aan een vennootschap van de groep Argenta.
404 Aan ABN Amro.
405 Uit	het	jaarverslag	2013	(p.	49)	van	de	Federale	Participatie-	en	Investeringsmaatschappij	(FPIM)	blijkt	dat	FPIM	

de mogelijkheid onderzoekt om het gebouw op te nemen in een nieuwe vastgoedpool die ze wil creëren rond de 
vennootschappen Sopima en FIF-FSI (Fonds voor Spoorweginfrastructuur).
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wordt verhuurd en waar ook de maatschappelijke zetel zich bevindt. Anderzijds volgt Cre-
dibe ook een aantal oude geschillendossiers en een portefeuille “dubieuze hypothecaire 
debiteuren” op. Credibe heeft het beheer van deze portefeuille en de geschillendossiers in 
2001 uitbesteed aan Stater Belgium nv406, waarin ze een participatie heeft van 28 %.

Het Rekenhof is daarom van mening dat de omschrijving van de statutaire opdracht van 
Credibe niet overeenstemt met de realiteit.

Credibe overwoog in 2012 portefeuilles met “dubieuze debiteuren” van andere financiële 
instellingen aan te kopen en het beheer en de inning ervan uit te besteden aan Stater Bel-
gium. Dat zou de afhankelijkheid van Credibe van Stater Belgium, waarin zij een minder-
heidsparticipatie heeft, nog versterken. Daarom vroeg het Rekenhof naar aanleiding van 
zijn controle om de statutaire opdracht van Credibe duidelijker te definiëren.

2.2 Financieel beheer
De volgende tabellen geven het overzicht van de balans en de resultaten van de boekjaren 
2013 en 2012.

Tabel 1 –  Balans op 31 december 2012 en 31 december 2013 (bedragen in euro)

Balans 31/12/2012 31/12/2013 ∆ N – N-1  %

20-28 Vaste activa 10.110.922,05 9.660.134,10 -450.787,95 -4,46	%

29 Vorderingen op 
meer dan een jaar

28.709,09 2.696,37 -26.012,72 -90,61	%

40-41 Vorderingen op ten 
hoogste één jaar

250.705,80 79.971,74 -170.734,06 -68,10	%

50-54 Geldbeleggingen 55.917.080,27 55.853.023,71 -64.056,56 -0,11	%

55-58 Liquide	middelen 255.214,58 173.368,78 -81.845,80 -32,07	%

49A Overlopende reke-
ningen actief

1.168.827,83 794.713,81 -374.114,02 -32,01	%

Actief 67.731.459,62 66.563.908,51 -1.167.551,11 -1,72 %

10-15 Eigen Vermogen 60.590.492,31 60.521.505,73 -68.986,58 -0,11	%

16 Voorzieningen en 
uitgestelde belas-
tingen

5.416.209,96 4.308.572,18 -1.107.637,78 -20,45	%

42-48 Vreemd vermogen 
op korte termijn

1.724.757,64 1.733.830,60 9.072,96 0,53	%

Passief 67.731.459,62 66.563.908,51 -1.167.551,11 -1,72 %

Bron: Rekenhof

406 Op basis van een service level agreement	tegen	een	commissie	van	50	%	op	de	geïnde	bedragen.
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Tabel 2 –  Resultatenrekening op 31 december 2012 en 31 december 2013 (bedragen in euro)

Resultatenrekening 31/12/2012 31/12/2013 ∆ N – N-1  %

70-74 Opbrengsten 2.938.899,91 3.321.958,22 383.058,31 13,03	%

75 Financiële opbrengsten 1.275.731,66 1.094.352,00 -181.379,66 -14,22	%

76 Uitzonderlijke opbreng-
sten

1.188.540,32 140.994,00 -1.047.546,32 -88,14	%

77 Regul. van belast. en te-
rugn.	van	fiscale	voorz.

0,00 7,50 7,50

Opbrengsten 5.403.171,89 4.557.311,72 -845.860,17 -15,65 %

61 Diensten en diverse goe-
deren

2.830.258,54 2.955.554,00 125.295,46 4,43	%

62 Bezoldigingen,	sociale	
lasten en pensioenen

682.207,44 1.027.496,55 345.289,11 50,61	%

63 Afschrijvingen,	waardever-
mind. en voorzieningen

186.900,95 -475.182,00 -662.082,95 -354,24	%

64 Andere bedrijfskosten 61.499,41 60.531,08 -968,33 -1,57	%

65 Financiële kosten 3.225,64 4.175,04 949,40 29,43	%

66 Uitzonderlijke kosten 251,96 15.722,79 15.470,83 6.140,19	%

67 Belastingen op het resul-
taat

56.744,68 50.271,54 -6.473,14 -11,41	%

Kosten 3.821.088,62 3.638.569,00 -182.519,62 -4,78 %

Resultaat voor resul-
taatsverwerking en 
reserves

1.582.083,27 918.742,72 -663.340,55 -41,93 %

Bron: Rekenhof

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat Credibe eind 2013 over financiële reserves beschikt 
(geldbeleggingen en liquide middelen) die op 31 december 2013, 56.026.392,49 euro bedra-
gen en 84 % van de balans uitmaken. Een dergelijk bedrag aan middelen is echter niet nodig 
om de maatschappelijke opdracht te realiseren. Het thesauriebeheer betekent bovendien 
een aanzienlijke administratieve last voor de boekhoudafdeling.

Het positieve resultaat van Credibe in 2013 van 918.743 euro407 is grotendeels te dan-
ken aan het financiële resultaat (+1.090.177 euro) gegenereerd door 56 miljoen euro aan 
geldbeleggingen.

2.3 Portefeuille “dubieuze hypothecaire debiteuren”
Credibe genereert jaarlijks een omzet van ongeveer 3 miljoen euro via de portefeuille “du-
bieuze hypothecaire debiteuren”. Credibe waardeert deze portefeuille niet op de balans. 
Naar verluidt bedroeg het saldo ervan op 31 december 2013, 195.966.346 euro, waarvan 
140.778.267 euro als “nog invorderbaar”. In de jaarrekening ontbreekt echter elke informa-
tie over de grootte en de evolutie van deze portefeuille.

407 In	2013	is	het	courante	werkingsresultaat	(dus	zonder	het	financieel	en	het	uitzonderlijk	resultaat)	een	verlies	van	
-296.704 euro. 
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3 Aanbevelingen

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

• de statutaire opdracht aan te passen aan de realiteit;
• te onderzoeken of de financiële middelen van Credibe, rekening houdend met haar ac-

tiviteiten, substantieel kunnen worden verminderd door uitkering van een dividend of 
kapitaalvermindering;

• de evolutie van de portefeuille “dubieuze hypothecaire debiteuren”, waaronder de aan-
gerekende intresten, kosten en afbetaalde bedragen, toe te lichten in het jaarverslag 
gevoegd bij de jaarrekening.
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nv FIF-FSI: Financiële aspecten 
en maatschappelijke opdracht
FIF-FSI is een naamloze vennootschap die gronden beheert en valoriseert die de NMBS aan 
haar heeft overgedragen. Bij de controle van de rekeningen 2012 en 2013 heeft het Rekenhof 
vastgesteld dat FIF-FSI, door de verkoop van heel wat gronden de voorbije jaren, eind 2013 over 
belangrijke financiële middelen beschikt (112,4 miljoen euro). Momenteel blijven er slechts en-
kele moeilijk verkoopbare gronden in de portefeuille van FIF-FSI over. De raad van bestuur wil 
zich daarom toeleggen op de commerciële ontwikkeling, aan- en verkoop, beheer en financie-
ring van onroerende goederen, die een bijkomende statutaire opdracht van de nv vormen. De 
algemene vergadering heeft daarover echter nog geen standpunt ingenomen. Het Rekenhof 
beveelt aan te onderzoeken of een deel van de financiële middelen niet als kapitaalvermindering 
of dividend kan worden gestort aan de FPIM als enige aandeelhouder.

1 Inleiding

1.1 Wettelijk en reglementair kader
Het Fonds voor Spoorweginfrastructuur werd op grond van het koninklijk besluit van 
14 juni 2004408 opgericht als instelling van openbaar nut en werd bij koninklijk besluit van 
10 november 2006409 ingedeeld bij de autonome overheidsbedrijven in de zin van de wet van 
21 maart 1991410. De oprichting van het fonds maakte deel uit van een hervorming van de 
spoorwegen die tot doel had een structurele scheiding te realiseren tussen het beheer van 
de spoorweginfrastructuur en het spoorvervoer411. De omvorming van het Fonds naar een 
autonoom overheidsbedrijf beoogde een grotere autonomie toe te kennen aan het Fonds bij 
het beheer van de spoorweginfrastructuur en de financiering ervan.

Nadat het Fonds de historische spoorschuld aan de Staat had overgedragen en de spoor-
weginfrastructuur aan Infrabel, werd de opdracht ervan teruggebracht tot de valorisatie 
van de terreinen die op 1 januari 2005 aan het Fonds waren overgedragen (programmawet 
van 8 juni 2008). Daarom werd het Fonds op 23 december 2008412 omgezet in een nv, onder 
de benaming FIF-FSI. De aandelen die daarbij aan de Staat waren toegekend, werden in-
gebracht in het kapitaal van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) 
met het oog op een rationeel beheer van dit onroerend patrimonium.

Krachtens de statuten heeft FIF-FSI als maatschappelijk doel: “… de uitoefening van volgende 
activiteiten, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, 
alleen of met medewerking van derden, het beheer en de waarderingen van gronden vermeld in 
bijlage 1 van het koninklijk besluit van 30 december 2004 tot vaststelling van de lijsten van de 

408 koninklijk	besluit	van	14	juni	2004	tot	hervorming	van	de	beheersstructuren	van	de	spoorweginfrastructuur.
409 koninklijk	besluit	van	10	november	2006	tot	wijziging	van	de	beheersstructuren	van	de	spoorweginfrastructuur.
410 Wet	van	21	maart	1991	betreffende	de	hervorming	van	sommige	economische	overheidsbedrijven.
411 Zo werd de Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NmBS) met ingang van 1 januari 2005 opgesplitst 

in	vier	eenheden:	de	NMBS	Holding,	de	NMBS,	Infrabel	en	het	Fonds	voor	Spoorweginfrastructuur.
412 In	uitvoering	van	het	koninklijk	besluit	van	28	september	2008	betreffende	de	herstructurering	van	het	Fonds	voor	

de Spoorweginfrastructuur.



238

passiva en activa bedoeld in artikel 454, § 2, tweede lid, van de programmawet van 22 decem-
ber 2003 die door de NMBS aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur overgedragen worden 
evenals andere commerciële activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling, aankoop en ver-
koop, beheer en financiering van onroerende goederen.” 413

De Nationale Bank van België heeft, in overleg met het Instituut voor de Nationale Rekenin-
gen, FIF-FSI geklasseerd onder de centrale overheid (subsector S1311). Daardoor is FIF-FSI 
een openbare instelling in de zin van artikel 5, § 3 van de inrichtingswet van het Rekenhof 
van 29 oktober 1846, en moet ze bijgevolg jaarlijks haar rekeningen aan het Rekenhof toe-
zenden, voor de eerste maal over het boekjaar 2012.

Het Rekenhof heeft zijn controle uitgevoerd op de rekeningen 2012 en 2013 die de algemene 
vergadering van FIF-FSI heeft goedgekeurd en neergelegd bij de Nationale Bank, en die het 
Rekenhof laattijdig op 7 april 2015 heeft ontvangen.

Als naamloze vennootschap moet FIF-FSI zich voor haar boekhouding en de opmaak van de 
rekeningen houden aan de bepalingen over het voeren van de boekhouding van de onder-
nemingen414 en het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek 
van Vennootschappen. Als instelling van subsector S1311 zal FIF-FSI als administratieve 
openbare instelling in de zin van artikel 2, eerste lid, 2°, van de federale comptabiliteits-
wet415 vanaf 1 januari 2016 deze wet moeten naleven. De instelling moet dan in principe 
overschakelen naar een geïntegreerd boekhoudsysteem dat beantwoordt aan de regels van 
de comptabiliteitswet voor het voeren van een algemene- en begrotingsboekhouding op 
basis van vastleggingen en vereffeningen, in het bijzonder wat betreft het boekhoudplan 
en de erin voorgeschreven waarderings- en aanrekeningsregels vastgelegd in het koninklijk 
besluit van 10 november 2009416. Het Rekenhof merkt hierbij op dat artikel 126, § 2, van 
de comptabiliteitswet bepaalt dat de organieke wet of het statuut van de administratieve 
openbare instellingen die zijn onderworpen aan de comptabiliteitswet niet langer uitwer-
king hebben in de mate dat zij tegenstrijdig of niet-conform zijn met de comptabiliteitswet.

413 Cf. de statuten van 23 december 2008 (BS,	22	januari	2009)	waarvan	de	Nederlandstalige	versie	werd	aangenomen	
op 13 februari 2009 (BS,	6	maart	2009).

414 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	verplichtin-
gen	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.

415 Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Deze 
wet	is	op	grond	van	artikel	2,	tweede	lid,	van	toepassing	op	FIF-FSI.	Volledigheidshalve	wordt	erop	gewezen	dat	
de ministerraad van 24 april 2015 ermee heeft ingestemd de inwerkingtreding van de wet voor de instellingen 
bedoeld	in	artikel	2,	2°	tot	4°,	opnieuw	uit	te	stellen	en	te	spreiden	over	twee	jaar	om	volledig	uitvoerbaar	te	zijn	op	
1 januari 2018 (persbericht van de ministerraad van 24 april 2015)

416 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	FIF-FSI	
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	minister	onder	wiens	gezag	
of	beheer	zij	valt,	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 novem-
ber 2009 opgenomen zijn in een overeenstemmingstabel.
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1.2 Voorwerp van het onderzoek
Het Rekenhof heeft de rekeningen van FIF-FSI over de boekjaren 2012 en 2013 gecontro-
leerd. De bevindingen en aanbevelingen zijn op 11 maart 2015 in het kader van een infor-
mele tegensprekelijke procedure besproken met de voorzitter van de raad van bestuur en 
de administratief verantwoordelijke van FIF-FSI. Die gingen akkoord met de vaststellingen. 
Op 24 juni 2015 heeft het Rekenhof zijn controleverslag verstuurd naar de minister van 
Financiën. De minister werd gelijktijdig in kennis gesteld van het controleverslag dat werd 
verstuurd naar de voorzitter van de raad van bestuur van FIF-FSI. De minister meldt in zijn 
antwoord van 19 augustus 2015 dat FIF-FSI tegemoet is gekomen aan enkele van de opmer-
kingen van het Rekenhof.

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Maatschappelijke opdracht
Omdat FIF-FSI een groot deel van zijn gronden heeft verkocht en de overblijvende gronden 
minder gemakkelijk verkoopbaar zijn, onderzoekt de vennootschap de mogelijkheid haar 
bijkomende statutaire opdracht verder uit te bouwen, m.n. de commerciële ontwikkeling, 
aan- en verkoop, beheer en financiering van onroerende goederen. Het Rekenhof stelt vast 
dat dit onderwerp aan bod kwam in de raad van bestuur, maar dat de algemene vergadering 
van 5 mei 2014 geen standpunt heeft ingenomen417.

2.2 Financieel beheer
De volgende tabellen geven het overzicht van de balans en van de resultaten van het boek-
jaar op 31 december 2013 in vergelijking met 31 december 2012:

Tabel 1 –  Balans op 31 december 2012 en 31 december 2013 (bedragen in euro)
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1.2 Voorwerp van het onderzoek 

Het Rekenhof heeft de rekeningen van FIF-FSI over de boekjaren 2012 en 2013 gecontroleerd. 
De bevindingen en aanbevelingen zijn op 11 maart 2015 in het kader van een informele 
tegensprekelijke procedure besproken met de voorzitter van de raad van bestuur en de 
administratief verantwoordelijke van FIF-FSI. Die gingen akkoord met de vaststellingen. Op 
24 juni 2015 heeft het Rekenhof zijn controleverslag verstuurd naar de minister van 
Financiën. De minister werd gelijktijdig in kennis gesteld van het controleverslag dat werd 
verstuurd naar de voorzitter van de raad van bestuur van FIF-FSI. De minister meldt in zijn 
antwoord van 19 augustus 2015 dat FIF-FSI tegemoet is gekomen aan enkele van de 
opmerkingen van het Rekenhof. 

2 Onderzoeksresultaten 

2.1 Maatschappelijke opdracht 

Omdat FIF-FSI een groot deel van zijn gronden heeft verkocht en de overblijvende gronden 
minder gemakkelijk verkoopbaar zijn, onderzoekt de vennootschap de mogelijkheid haar 
bijkomende statutaire opdracht verder uit te bouwen, m.n. de commerciële ontwikkeling, 
aan- en verkoop, beheer en financiering van onroerende goederen. Het Rekenhof stelt vast 
dat dit onderwerp aan bod kwam in de raad van bestuur, maar dat de algemene vergadering 
van 5 mei 2014 geen standpunt heeft ingenomen417.  

2.2 Financieel beheer 

De volgende tabellen geven het overzicht van de balans en van de resultaten van het boekjaar 
op 31 december 2013 in vergelijking met 31 december 2012: 

Tabel 1 - Balans op 31 december 2012 en 31 december 2013 

Bron: Rekenhof 

 

417 Het jaarverslag van FPIM voor 2013 (p. 44) vermeldt voor FIF-FSI het volgende: “De FPIM ondersteunt de positieve 
beschouwingen van de raad van bestuur van de vennootschap om de doelstellingen van FSI te moderniseren en nieuw leven 
in te blazen. De FPIM benadrukt het belang om deze nieuwe doelstellingen te integreren in de visie en de globale strategie die 
de beoogde toekomstige vastgoeddivisie van de FPIM zou moeten volgen”.  

Balans 2012 2013 ∆ N - N-1 %

20-28 Vaste activa 1.494.121,45 1.491.963,49 -2.157,96 -0,14%

3 Voorraden 43.725.703,60 40.447.727,60 -3.277.976,00 -7,50%

40-41 Vorderingen op ten hoogste één jaar 7.572.951,88 1.713.060,50 -5.859.891,38 -77,38%

50-54 Geldbeleggingen -0,00 33.918.000,00 33.918.000,00 #DEEL/0!

55-58 Liquide middelen 102.945.473,66 78.516.437,26 -24.429.036,40 -23,73%

49A Overlopende rekeningen actief 113.697,69 161.611,91 47.914,22 42,14%

Actief 155.851.948,28 156.248.800,76 396.852,48 0,25%

10-15 Eigen vermogen 146.309.520,95 147.027.596,59 718.075,64 0,49%

16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 9.092.554,00 8.942.554,00 -150.000,00 -1,65%

42-48 Vreemd vermogen op korte termijn 449.873,33 270.150,17 -179.723,16 -39,95%

49P Overlopende rekeningen passief -0,00 8.500,00 8.500,00 #DEEL/0!

Passief 155.851.948,28 156.248.800,76 396.852,48 0,25%

Bron: Rekenhof

417 Het	jaarverslag	van	FPIM	voor	2013	(p.	44)	vermeldt	voor	FIF-FSI	het	volgende:	“De FPIM ondersteunt de positieve 
beschouwingen van de raad van bestuur van de vennootschap om de doelstellingen van FSI te moderniseren en nieuw 
leven in te blazen. De FPIM benadrukt het belang om deze nieuwe doelstellingen te integreren in de visie en de globale 
strategie die de beoogde toekomstige vastgoeddivisie van de FPIM zou moeten volgen”. 
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Tabel 2 –  Resultatenrekening op 31 december 2012 en 31 december 2013 (bedragen in euro)
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Tabel 2 - Resultatenrekening op 31 december 2012 en 31 december 2013 

Bron: Rekenhof 

Uit bovenstaande balans en resultatenrekening blijkt dat FIF-FSI eind 2013 over aanzienlijke 
financiële reserves beschikt. De verkoop van een groot deel van de terreinen uit portefeuille 
heeft ervoor gezorgd dat de geldbeleggingen en liquide middelen van de vennootschap op 
31 december 2013 112.434.437,26 euro bedragen418, d.i. 72 % van de balans. Die genereerden in 
2013 656.530,00 euro financiële opbrengsten waarmee de vennootschap haar werkingskosten 
dekt in afwachting van opbrengsten uit mogelijke toekomstige vastgoedprojecten.  

3 Aanbevelingen 

In het licht van de beschikbare financiële middelen en rekening houdende met de statutaire 
opdrachten van FIF-FSI en de besprekingen binnen de raad van bestuur en de algemene 
vergadering van de instelling, beveelt het Rekenhof aan te onderzoeken of de financiële 
middelen van FIF-FSI substantieel kunnen worden verminderd, bv. door uitkering van een 
dividend of kapitaalvermindering ten voordele van de aandeelhouder. 

 

418 De geldbeleggingen en liquide middelen worden aangehouden onder de vorm van termijnrekeningen (33.918.000,00 
euro), enkele zichtrekeningen (30.516.437,26 euro) en een ontlening op de interbankenmarkt bij de Thesaurie ‘Agentschap 
van de Schuld’ (48.000.000,00 euro). 

Resultatenrekening 2012 2013 ∆ N - N-1 %

70-74 Opbrengsten 2.669.740,60 3.796.626,26 1.126.885,66 42,21%

75 Financiële opbrengsten 489.205,07 656.530,00 167.324,93 34,20%

Opbrengsten 3.158.945,67 4.453.156,26 1.294.210,59 40,97%

60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 789.090,00 3.277.976,00 2.488.886,00 315,41%

61 Diensten en diverse goederen 600.218,89 443.448,20 -156.770,69 -26,12%

62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 49.703,89 67.721,64 18.017,75 36,25%

63 Afschrijvingen, waardevermind. en voorzieningen -638.384,45 -147.842,04 490.542,41 -76,84%

64 Andere bedrijfskosten 276.973,75 54.384,27 -222.589,48 -80,36%

65 Financiële kosten 16.567,82 38.832,55 22.264,73 134,39%

66 Uitzonderlijke kosten -0,00 560,00 560,00 #DEEL/0!

Kosten 1.094.169,90 3.735.080,62 2.640.910,72 241,36%

6-7 Resultaat voor resultaatsverwerking en reserves 2.064.775,77 718.075,64 -1.346.700,13 -65,22%

Bron: Rekenhof

Uit bovenstaande balans en resultatenrekening blijkt dat FIF-FSI eind 2013 over aanzienlijke 
financiële reserves beschikt. De verkoop van een groot deel van de terreinen uit portefeuille 
heeft ervoor gezorgd dat de geldbeleggingen en liquide middelen van de vennootschap op 
31 december 2013 112.434.437,26 euro bedragen418, d.i. 72 % van de balans. Die genereerden 
in 2013 656.530,00 euro financiële opbrengsten waarmee de vennootschap haar werkings-
kosten dekt in afwachting van opbrengsten uit mogelijke toekomstige vastgoedprojecten.

3 Aanbevelingen

In het licht van de beschikbare financiële middelen en rekening houdende met de statutaire 
opdrachten van FIF-FSI en de besprekingen binnen de raad van bestuur en de algemene 
vergadering van de instelling, beveelt het Rekenhof aan te onderzoeken of de financiële 
middelen van FIF-FSI substantieel kunnen worden verminderd, bv. door uitkering van een 
dividend of kapitaalvermindering ten voordele van de aandeelhouder.

418 De geldbeleggingen en liquide middelen worden aangehouden onder de vorm van termijnrekeningen 
(33.918.000,00	euro),	enkele	zichtrekeningen	(30.516.437,26	euro)	en	een	ontlening	op	de	interbankenmarkt	bij	
de	Thesaurie	‘Agentschap	van	de	Schuld’	(48.000.000,00	euro).
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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 houdt nog altijd (al dan niet meerderheids)participaties aan in Dexia NV, Belfius, 
BNP Paribas, Vitrufin en Royal Park Investments voor in totaal 15,6 miljard euro, en ontving in 
2014 194,9 miljoen euro dividenden. Het Bijzonder Waarborgfonds waarborgt de bankdeposi-
to’s en levensverzekeringscontracten tot 100.000 euro per persoon en per financiële instelling. 
Een geschil is hangende voor de Raad van State over de uitbreiding van die waarborg naar de 
vennoten van een erkende coöperatieve vennootschap. De voornaamste door de Staat toege-
kende waarborg werd verleend aan Dexia Groep voor maximum 43,7 miljard euro.

In 2014 hebben de Europese instellingen het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme 
(GAM) goedgekeurd dat onder meer een gemeenschappelijk Europees Resolutiefonds in het 
leven roept. Dit fonds moet vanaf 2016 operationeel zijn. Op Belgisch niveau bestaat al een 
resolutiefonds dat tot doel heeft de systemische impact te beperken van het faillissement van 
een kredietinstelling. 

België neemt deel aan de European Financial Stability Facility (EFSF) en aan het Europees 
Stabiliteitsmechanisme (ESM) die in het leven werden geroepen om lidstaten van de eurozone 
te ondersteunen die in nood zijn. Deze instellingen hebben lidstaten in financiële moeilijkheden 
ondersteund voor een bedrag van 174,6 miljard euro (EFSF) en 47 miljard euro (ESM).

Op 15 juni 2015 bedroegen de verschillende staatstussenkomsten in verband met de financiële 
crisis in totaal 32,3 miljard euro. De ontvangsten die samenhangen met die tussenkomsten 
bedroegen 22,9 miljard euro.

1 Inleiding

Dit artikel is een actualisering van de verslagen die het Rekenhof sinds 2009 publiceert over 
de impact van de steunmaatregelen die werden genomen in het kader van de financiële 
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crisis en die tot doel hebben de stabiliteit van de eurozone te garanderen. Het vorige verslag 
werd gepubliceerd in het 171e Boek419.

De financiële gegevens in dit artikel werden afgesloten op 15 juni 2015, tenzij anders 
aangegeven.

Dit verslag schetst net als de vorige verslagen de inkomende en uitgaande financiële stro-
men van de Staat die voortvloeien uit de steunmaatregelen voor de financiële sector en de 
eurozone. Het Rekenhof is ook nagegaan of die stromen in overeenstemming zijn met de 
regelgeving en de akkoorden met de financiële instellingen.

Het Rekenhof heeft op 15 juli 2015 een ontwerpverslag verstuurd naar de eerste minister, de 
minister van Financiën, de minister van Begroting en de voorzitter van het directiecomité 
van de FOD Financiën, in het kader van de tegensprekelijke procedure. De minister van 
Financiën heeft zijn opmerkingen meegedeeld in een brief van 19 augustus 2015. Ze werden 
geïntegreerd in dit artikel.

2	 Participaties	van	de	Staat	in	het	kapitaal	van	sommige	financiële	in-
stellingen

2.1 Participaties van de Staat

Tabel 1 –  Participaties van de Staat in sommige financiële instellingen

Door de Staat geïn-
vesteerde bedragen 

(in miljoen euro)

Participatie van 
de Staat in het 

kapitaal

Aantal aandelen in han-
den van de FPIM(1) voor 
rekening van de Staat

Dexia nv 3.915,0 50,02	% 15.453.804.262

Belfius 4.000,0 100	% 359.412.616

BNP	Paribas 7.166,4(2) 9,97	% 124.129.681(3)

Vitrufin	 
(ex-Ethias Finance)(4)

500,0 25	% 500.001

Royal	Park	 
Investments

21,8 43,53	%

Totaal 15.603,20

(1)	FPIM:	Federale	Participatie-	en	Investeringsmaatschappij

(2)	7.043,9	miljoen	euro	werd	gefinancierd	door	leningen	en	122,5	miljoen	euro	door	de	verkoop	van	aandelen	die	als	

dividend werden ontvangen.

(3)	De	FPIM	bezit	eveneens	3.617.753	BNP-Paribasaandelen	voor	eigen	rekening.

(4)	Vitrufin	is	een	holding	die	100	%	van	het	kapitaal	van	de	verzekeringsmaatschappij	Ethias	omvat.

Bron: FOD Financiën – Rekenhof

419 Rekenhof,	171e	Boek,	Volume	I,	p.	273	-	287.	Ter	beschikking	op	www.rekenhof.be.
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2.2 Aan de Staat gestorte dividenden

Tabel 2 –  Aan de Staat gestorte dividenden (in miljoen euro)

2008-2013 2014
2015

Ramingen Verwezenlijkingen op 
15 juni 2015

Dexia nv Bonusaandelen - - -

BNP	Paribas	Fortis 212,6 - - -

BNP	Paribas 820,7 186,2 186,2 186,2

Royal	Park	Investments 286,4 8,7 - 14,3

Vitrufin - - - -

Totaal 1.319,7 194,9 186,2 200,5

Bron: FOD Financiën – Rekenhof

In 2015 betaalde BNP Paribas een dividend van 186,2 miljoen euro uit voor het boekjaar 
2014 (dit is 1,5 euro per aandeel x 124.129.681 aandelen).

De Staat heeft ook een dividend van 14,3 miljoen euro ontvangen van SPV Royal Park In-
vestments. Daarin was niet voorzien toen de begroting werd opgemaakt.

Beide dividenden werden aan de Schatkist gestort via de Federale Participatie- en 
Investeringsmaatschappij.

3	 Leningen	toegekend	door	de	Staat	aan	sommige	financiële	 instel-
lingen

Tabel 3 –  Terugbetaling en intresten van de leningen toegekend door de Staat (in miljoen euro)

Door de Staat 
geleende 
bedragen

Terugbetalingen  
en intresten

Saldo  
van de 

leningen2008-2013 2014 15 juni 2015

Royal	Park	
Investments

kapitaal 5.001,7 4.645,7 0,0 0,0 0,0(*)

Intresten 11,9 0,0 0,0 -

Luxemburg	
(kaupthing-
dossier)

kapitaal 160,0 133,9 1,0 1,7 23,4

Intresten 4,0 0,4 0,2 -

kBC kapitaal 3.500,0 3.500,0 0,0 0,0 0,0

                               Terugbetalingspremies 525,0 0,0 0,0 -

Intresten 841,0 0,0 0,0 -

Vitrufin kapitaal 81,6 0,0 0,0 0,0 81,6

Intresten 6,1 6,1 6,1 -

Totaal 8.743,3 9.667,6 7,5 8,0 105

(*)		De	lening	die	in	2008	aan	Royal	Park	Investments	werd	toegekend,	werd	in	2009	volledig	terugbetaald.	Het	verschil	

van 356 miljoen euro vertegenwoordigt een wisselkoersverlies.

Bron: FOD Financiën – Rekenhof
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KBC en Royal Park Investments hebben de leningen die de Staat hun had toegekend, vol-
ledig terugbetaald.

De lening die aan het Groothertogdom Luxemburg (Kaupthing-dossier) werd toegekend, 
is voor 85 % terugbetaald. 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 kapi-
taal van erkende coöperatieve vennootschappen” werd opgericht bij de Deposito- en Con-
signatiekas van de FOD Financiën om klanten te beschermen indien een financiële instel-
ling, een verzekeringsmaatschappij of een coöperatieve vennootschap failliet zou gaan.

Het Bijzonder Fonds waarborgt bankdeposito’s tot 100.000 euro per persoon en per financi-
ele instelling, en verzekeringscontracten van tak 21 tot 100.000 euro per verzekerde en per 
verzekeringsmaatschappij.

Het kapitaal van een vennoot-natuurlijke persoon van een erkende coöperatieve vennoot-
schap wordt eveneens gewaarborgd tot maximum 100.000 euro. Vandaag zijn enkel de co-
operatieve vennootschappen van de Groep Arco (Arcopar, Arcofin en Arcoplus) lid van het 
Bijzonder Beschermingsfonds. De waarborg geldt voor maximaal 1,5 miljard euro.

Ingevolge de verschillende beroepen die werden ingediend om de wet houdende toeken-
ning van de staatswaarborg aan vennoten-natuurlijke personen van de coöperatieve ven-
nootschappen van de Groep Arco nietig te verklaren, hebben de Franse en Nederlandse 
Kamer van de Raad van State verschillende prejudiciële vragen gesteld aan het Grondwet-
telijk Hof. In een arrest van 5 februari 2015 besliste het Grondwettelijk Hof zes prejudiciële 
vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, alvorens uitspraak te doen 
over de prejudiciële vragen van de Raad van State420.

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 staats-
steun. De Commissie was immers van oordeel dat die waarborg ervoor zorgt dat de financi-
ele coöperatieve vennootschappen die de waarborg genieten, interessanter worden voor in-
vesteerders dan hun concurrenten die het zonder een dergelijke waarborg moeten stellen421.

Het Bijzonder Beschermingsfonds wordt gefinancierd met de bijdragen van zijn leden. Aan-
gezien 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.

420 Grondwettelijk	Hof,	Arrest	nr.	15/2015	van	5	februari	2015,	rolnummers	5621,	5814	en	5818.
421 Europese	Commissie,	Persbericht	IP/14/773	van	3	juli	2014.
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Het Bijzonder Beschermingsfonds kwam al tussen toen de verzekeringsmaatschappij APRA 
Leven failliet ging. Het fonds nam toen 2.055 levensverzekeringspolissen met gewaarborgd 
rendement ten laste 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 nettotussen-
komst bedroeg 13,8 miljoen euro op 15 juni 2015.

4.2	 Waarborgen	toegekend	aan	sommige	financiële	instellingen
De koning mag een staatswaarborg toekennen voor verbintenissen die bepaalde financiële 
instellingen aangegaan zijn of voor schuldvorderingen die ze in hun bezit hebben422. 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 ervan worden bekrachtigd door een wet.

Vanaf 2013 mag de door de koning toegekende waarborg maximaal 25 miljard euro bedra-
gen per instelling423. Indien een hogere waarborg nodig is, moet het parlement daartoe zijn 
akkoord verlenen.

Tabel 4 –  Waarborgen toegekend aan sommige financiële instellingen

Waarborg
Via reglementering of via 

overeenkomsten vastgelegd 
maximum

Lopende waarborgen op 
15 juni 2015

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

43,7	miljard	euro 34,6	miljard	euro

Nationale Bank (levering van 
noodliquiditeiten)

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

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 Eu-
ropese Commissie (2011-2012) vanaf 2011 vervangen door een nieuwe tijdelijke waarborg en 
vervolgens door een definitieve waarborg die inging vanaf 2013.

De drie staten kennen in de definitieve versie een waarborg van maximaal 85 miljard euro 
toe aan de Dexia Groep, waarvan België 43,7 miljard voor zijn rekening neemt. Dexia kan 
met die waarborg tot 31 december 2021 leningen aangaan. De looptijd van de door de Staten 
gewaarborgde leningen mag niet meer dan tien jaar bedragen.

422 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	en	als	zich	een	plotse	crisis	voordoet	op	de	financiële	markten.	

423 Wet	van	17	juni	2013	houdende	fiscale	en	financiële	bepalingen	en	bepalingen	betreffende	de	duurzame	ontwikke-
ling die het artikel 36/24 van de voormelde wet van 22 februari 1998 wijzigt.
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Met de goedkeuring van de wet van 17 juni 2013 bekrachtigde het parlement het konink-
lijk besluit, waarin een waarborg van maximum 43,7 miljard euro wordt toegekend aan de 
Dexia Groep424.

4.2.2 KBC
Tot september 2014 waarborgde de Staat de portefeuille Collateralised Debt Obligations 
(CDO)425 van KBC, die aanvankelijk uit vijftien CDO’s bestond. Door de derisking426 die de 
KBC sindsdien heeft gerealiseerd, konden alle CDO’s worden ontmanteld.

4.2.3	 Opvolging	van	de	waarborgen	verleend	aan	sommige	financiële	instellingen
Om de verleende waarborgen op te volgen en te anticiperen op een eventuele verslechte-
ring van de situatie, heeft de Thesaurie een knipperlichtsysteem ontwikkeld dat om de drie 
maanden door een monitoringcomité wordt geanalyseerd. Aan de hand van die knipper-
lichten, die zijn gebaseerd op informatie van de banken, kan voor een termijn van één, zes 
en 24 maanden worden ingeschat hoe groot het risico is dat een beroep op de waarborgen 
zal worden gedaan.

4.3 Resolutiefonds
Het Resolutiefonds werd opgericht bij de Deposito- en Consignatiekas om de impact te 
beperken van een in gebreke blijvende kredietinstelling op het financiële systeem en op 
het economische en sociale welzijn van België. Het fonds wordt gefinancierd door de kre-
dietinstellingen 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 en de Europese Raad keurden in 2014 het gemeenschappelijk af-
wikkelingsmechanisme (GAM) goed. Dat omvat onder meer de oprichting van een gemeen-
schappelijk Europees afwikkelingsfonds dat geleid wordt door een zogenoemde afwikke-
lingsraad. Met het oog op de bankenunie moet dit mechanisme ervoor zorgen dat het falen 
van banken op een geïntegreerde manier kan worden aangepakt op Europees niveau427. 
Het gemeenschappelijke fonds zal operationeel zijn vanaf 1 januari 2016 en gefinancierd 
worden met bijdragen van alle erkende entiteiten op het grondgebied van alle deelnemende 
lidstaten428.

424 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”.

425 Een Collateralised Debt Obligation	of	CDO	is	een	effectiseringsstructuur	van	financiële	activa	van	diverse	aard	die	
tot doel heeft het kredietrisico te neutraliseren. 

426 Vermindering	van	financiële	risico’s.
427 Verordening	(EU)	nr.	806/2014	van	het	Europees	Parlement	en	de	Raad	van	15	juli	2014	tot	vaststelling	van	eenvor-

mige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingson-
dernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwik-
kelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010.

428 Uitvoeringsverordening	(EU)	nr.	806/2014	van	het	Europees	Parlement	en	de	Raad	wat	vooraf	te	betalen	bijdragen	
aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds betreft. 
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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)

Waarborg 2008-2013 2014

2015

Ramingen 
(volgens 
datum) 

Verwezen-
lijkingen op 
15 juni 2015

Bijzonder Beschermingsfonds en Resolutiefonds 

Bijzonder Beschermingsfonds voor de 
deposito’s	en	de	levensverzekeringen

Toegangsrecht	van	de	financiële	
instellingen

313,5 - 0,3	(september	
2015)

0,0

Jaarlijkse bijdrage van de 
financiële	instellingen

1.935,0 282,4 288,8	(juli	2015) 0,0

Toegangsrecht van de 
verzekeringsmaatschappijen

23,2 - 0,0 0,0

Jaarlijkse bijdrage van de 
verzekeringsmaatschappijen

484,5 155,6 	152,3	(juni	2015) 0,0

Toegangsrecht van de 
coöperatieve vennootschappen

1,5  - 0,0 0,0

Jaarlijkse bijdrage van de 
coöperatieve vennootschappen

5,0 0,0 0,0 0,0

Resolutiefonds 405,2 135,0 145,2	(juli	2015) 0,0

Totaal 3.167,9 573,0 586,7 0,0

Aan sommige financiële instellingen toegekende waarborgen

Gemeentelijke	Holding	(2009-2010) 7,0 - - -

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

845,3 14,0 - -

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

517,6 19,7 12,9 9,7

Dexia nv (portefeuille door FSA 
beheerde gestructureerde producten) 

134,3  - - -

kBC	(portefeuille	gestructureerde	
producten)

1.533,3 340,7 37,3	(30	juni	2015) 	0,0

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

14,0 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)

128,7 - - -

Nationale Bank (levering van 
noodliquiditeiten)

Gratis waarborg

Totaal 3.229,0 376,1 50,2 9,7

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
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4.4.1	 Bijzonder	Beschermingsfonds
Ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof429 houdt het bedrag dat de kredietinstel-
lingen naar Belgisch recht bijdragen aan het Bijzonder Beschermingsfonds vanaf 1 janu-
ari 2012 rekening met het risicoprofiel van die instellingen. De Nationale Bank stelt dat pro-
fiel 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 genie-
ten 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 (EER) zijn gevestigd, betalen wel een vergoeding aan het Bijzonder Fonds. Die ver-
goeding 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 berekening van de bijdragen aan het Bijzonder Fonds staat beschreven in artikel 8 van 
het koninklijk besluit van 14 november 2008430.

4.4.2 Resolutiefonds
Sinds 2014 bepaalt de Nationale Bank een risico-indicator waarmee de bijdrage van de ban-
ken aan het Resolutiefonds berekend wordt. Systemische en niet-systemische banken (ban-
ken waarvoor al dan niet eisen inzake eigen vermogen gelden) zullen daardoor niet meer 
hetzelfde bedrag betalen431.

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 re-
kening 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 vereffend432.

429 Grondwettelijk	Hof,	Arrest	115/2011	van	23	juni	2011.
430 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	le-
vensverzekeringen	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.

431 De bijdragevoeten aan het Resolutiefonds zijn vastgelegd in artikel 3 van de wet van 28 december 2011 tot invoe-
ring	van	een	bijdrage	voor	de	financiële	stabiliteit.

432 Europese	Commissie,	Directoraat-Generaal	Concurrentie,	dossier	SA.34925,	Besluit	van	de	Commissie	van	28	de-
cember	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 risico-
vermijdende maatregelen die de bank vóór 30 juni 2014 heeft kunnen nemen voor haar 
CDO-portefeuille. Omdat de voorwaarden voor de vermindering waren nageleefd, werd de 
premie die in juni 2015 moest worden betaald, verminderd met 133,1 miljoen euro.

5	 Prudentieel	toezicht	op	de	financiële	instellingen

Sinds de Europese autoriteiten het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) in-
voerden, moet de Europese Centrale Bank (ECB) rechtstreeks de Belgische banken con-
troleren die als grote kredietinstellingen worden beschouwd433. Het gaat meer bepaald om 
Argenta, Axa Bank Europe, Bank Degroof, Belfius Bank, Dexia nv, KBC Group en Bank of 
New York Mellon.

De ECB controleert ook BNP Paribas Fortis en ING Belgium, maar dat toezicht verloopt via 
de moedermaatschappijen BNP Paribas (Frankrijk) en ING Groep (Nederland).

De Nationale Bank houdt toezicht op de andere Belgische banken en op de verzekerings-
instellingen, in het kader van het Twin-Peaksmodel434. Dat prudentieel toezicht impliceert 
onder meer een verhoogd toezicht op de liquiditeit en solvabiliteit van de financiële in-
stellingen. Coöperatieve vennootschappen zijn slechts onrechtstreeks aan dat prudentieel 
toezicht onderworpen, op basis van hun participaties in het kapitaal van banken of van 
verzekeringsinstellingen.

6 Expertisekosten

Om de steunmaatregelen aan Dexia te kunnen opvolgen, laat de regering zich bijstaan door 
een juridisch adviseur en een financieel adviseur, die werden aangesteld via een overheids-
opdracht. In de begroting 2015 is voor die uitgave een vereffeningskrediet van 2,7 miljoen 
euro ingeschreven435. Op 22 oktober 2015 was slechts 70.000 euro betaald. In 2015 werden 
uitgaven gedaan voor 0,5 miljoen euro.

Ook de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) laat zich bij het uitvoe-
ren van de opdrachten die ze van de Staat toevertrouwd kreeg, bijstaan door consultants 
en advocaten. In 2014 schakelde de FPIM financiële deskundigen in om de minderheidspar-
ticipatie van de Staat in BNP Paribas Fortis aan BNP Paribas over te dragen. De erelonen 
daarvoor beliepen 5 miljoen euro. De FPIM heeft die erelonen voorgeschoten en vraagt aan 
de Staat om ze terug te betalen. In de begroting is echter geen enkel krediet ingeschreven 
om rechtstreeks door de FPIM betaalde expertisekosten terug te betalen.

433 Verordening	(EU)	nr.	1024/2013	van	de	Raad	van	15	oktober	2013	waarbij	aan	de	Europese	Centrale	Bank	specifieke	
taken	worden	opgedragen	betreffende	het	beleid	inzake	het	prudentieel	toezicht	op	kredietinstellingen.	

434 Het Twin Peaks-controlemodel	werd	ingevoerd	door	de	wet	van	2	juli	2010	betreffende	het	toezicht	op	de	financiële	
sector	en	de	financiële	diensten.	Het	is	een	bipolair	controlemodel	waarin	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).

435 Basisallocatie 18.61.02.12.11.12 - Externe bijstand in het kader van de staatswaarborgen.
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7 Maatregelen om de stabiliteit van de eurozone te vrijwaren

7.1 Bilaterale leningen aan Griekenland
Tussen mei 2010 en december 2011 hebben de landen van de eurozone (met uitzondering 
van Slovakije)436 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 3 maanden + 3 % voor de eerste drie jaar en nadien de Euribor 

3 maanden + 4 %.

De in het Loan Facility Agreement vervat liggende voorwaarden werden verschillende keren 
gewijzigd. Op 27 november 2012 besliste de Eurogroep de leningsvoorwaarden verder te 
versoepelen:

• een respijttermijn van tien jaar;
• een looptijd van dertig jaar;
• als intrest de Euribor 3 maanden + 0,5 % (vanaf 15 december 2012).

Tabel 6 –  Door Griekenland betaalde intresten (in miljoen euro)

2010-2013 2014 2015

Verwezenlijkingen op 15 juni 2015

Griekenland 110,3 13,4 5,0

Bron: FOD Financiën – Rekenhof

7.2 Andere maatregelen ten voordele van Griekenland
In februari 2012 hebben de lidstaten van de eurozone zich ertoe verbonden aan Griekenland 
het equivalent van de opbrengsten op Griekse staatspapieren over te dragen die de cen-
trale banken van de lidstaten voor eigen rekening hebben aangekocht in het kader van het 
ANFA-programma437. België moet voor de periode 2012-2020 181,1 miljoen euro aan Grie-
kenland storten.

Daarnaast kwamen de lidstaten in november 2012 overeen ook het equivalent van de op-
brengsten uit obligaties van de Griekse regering aan Griekenland af te staan via een spe-
ciale rekening. Het gaat om opbrengsten uit het Securities Market Program (SMP)438 van 

436 Ierland	en	Portugal	konden	niet	deelnemen	aan	het	hele	programma.
437 Agreement on Net Financial Assets.
438 Door	het	SMP	konden	obligaties	uitgegeven	op	de	 secundaire	markt	door	 landen	van	de	eurozone,	waaronder	

Griekenland,	worden	teruggekocht.	
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de nationale banken van het eurosysteem. België moet in dat verband 351,0 miljoen euro 
betalen voor de periode 2013-2038.

Die uitgaven zijn normaal gezien ten laste van de Nationale Bank die de Griekse effecten be-
zit, 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 (in casu Griekenland).

Tabel 7 –  Andere maatregelen ten voordele van Griekenland (in miljoen euro)

2012 -2013 2014
2015

Ramingen Verwezenlijkingen op 15 juni 2015

Bijdragen ANFA 52,5 20,9 29,6 0,0

Bijdragen	SMP 77,0 68,0 53,0 0,0

Bron: FOD Financiën – Rekenhof

7.3 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.

Het EFSF is een tijdelijke vennootschap. Het fonds werkt op dit moment enkel op papier en 
zal ontbonden worden wanneer Griekenland, Ierland en Portugal geen steunmaatregelen 
meer nodig hebben.

Op 8 december 2013 stapte Ierland officieel uit het financiële steunprogramma van het EFSF. 
Het doet sindsdien geen beroep meer op het EFSF om zich te financieren. Vanaf 2029 zal 
Ierland wel de 17,7 miljard euro moeten terugbetalen die het van het EFSF heeft geleend.

Op 18 mei 2014 stapte ook Portugal uit het steunprogramma van het EFSF. Het zal vanaf 
2025 de geleende 26 miljard euro moeten terugbetalen.

Tabel 8 –  Tussenkomsten van het Europees Financieel Stabiliteitsfonds (in miljard euro)

Maximumbedrag van tussenkomsten 
toegestaan door de staten

Bedrag van de  
tussenkomsten op 15 juni 2015

Steunprogramma

Griekenland 60,8 59,0

Ierland 17,7 17,7

Portugal 26,0 26,0

Private Sector Involvement	(PSI)

Griekenland 35,5 34,6

Herkapitalisatie van de bankensector

Griekenland 48,2 	37,3

Totaal 188,2 174,6

Bron: EFSF en Rekenhof
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De steunprogramma’s betreffen voornamelijk stortingen in speciën, die hoofdzakelijk gefi-
nancierd worden door leningen uitgegeven door het EFSF op de financiële markten.

De steun aan Private Sector Involvement (PSI) bestaat uit effecten die het EFSF uitgeeft en 
vervolgens overdraagt aan de investeerders die effecten van de Griekse schuld hebben om-
geruild in 2012. Het EFSF betaalde die effecten volledig terug.

De steun voor de herkapitalisering van de Griekse banksector gebeurt ook via effecten die 
het EFSF uitgeeft. Die effecten worden overgedragen aan het Hellenic Financial Stability 
Fund (HFSF) dat ze op zijn beurt overdraagt aan de banken die in moeilijkheden verke-
ren. Dankzij die effecten kunnen de banken zich bij de ECB herfinancieren. Op 27 febru-
ari 2015 heeft het HFSF aan het EFSF 10,9 miljard euro aan effecten terugbezorgd die niet 
aan de Griekse banken werden overgedragen439.

Op 30 april 2015 heeft het EFSF in totaal 199,0 miljard euro aan effecten uitgegeven op de 
financiële markten om die interventies te financieren. De intresten en het kapitaal van die 
effecten worden gewaarborgd door de landen van de eurozone. Op die datum waarborgde 
België die uitgiften ten belope van maximaal 13,1 miljard euro440.

Omdat het EFSF geen internationale financiële instelling is maar een private vennootschap, 
werd de door het fonds uitgegeven schuld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen 
bijgeboekt bij de geconsolideerde brutoschuld van de overheid, de zogenoemde Maastricht-
schuld. Die schuld komt neer op het aandeel van België in de waarborg, zoals Eurostat 
voorschrijft441.

7.4 Europees Stabiliteitsmechanisme
Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) heeft ongeveer dezelfde opdrachten als 
het EFSF. 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 –  Tussenkomsten van het Europees Stabiliteitsmechanisme (in miljard euro)

Maximumbedrag van tussenkomsten 
toegestaan door de staten

Bedrag van de tussenkomsten op 
15 juni 2015

Cyprus 9,0 5,7

Spanje 100,0 41,3

Totaal 109,0 47,0

Bron: ESM en Rekenhof

439 Die	effecten	worden	niet	vernietigd	omdat	ze	aan	het	HFSF	kunnen	worden	terugbezorgd	als	dat	fonds	daarom	
vraagt. 

440 Wet	van	2	november	2010	betreffende	de	deelneming	van	de	Belgische	Staat	in	de	“European	Financial	Stability	Fa-
cility”	en	het	verlenen	van	de	Staatswaarborg	aan	de	door	deze	vennootschap	uitgegeven	financiële	instrumenten.

441 Eurostat,	Treatment of the EFSF in National Accounts,	Background Note,	27	januari	2011.
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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 (4,2 miljard euro) en uit de uitgifte van 
effecten door het ESM om de banksector van Cyprus te herkapitaliseren (1,5 miljard euro).

Om die steunmaatregelen te financieren heeft het ESM 39,7 miljard euro aan effecten uit-
gegeven. 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 toegestane 
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.

Het aandeel van België in het volgestorte kapitaal van het ESM bedraagt 2,8 miljard euro. 
Dat werd betaald in vijf schijven van 556,3 miljoen euro442.

Omdat het ESM een internationale instelling is, was Eurostat van oordeel dat de kredietver-
leningen 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 Europe-
se 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 staten443. De staten hebben echter moeten lenen om het ESM te kapitali-
seren. Daardoor is hun openbare schuld alsnog met hetzelfde bedrag gestegen.

Het comité van rekeningencommissarissen van het ESM, waarvan twee leden momenteel 
worden benoemd door de hoge controle-instellingen van Duitsland en van Luxemburg, 
concludeerde in zijn verslag van 31 maart 2015 dat de raad van gouverneurs de financiële 
staten van het ESM voor het jaar 2014 mocht goedkeuren. Het comité stelde echter vast dat 
de instelling nog bezig is een kader voor volledige en geïntegreerde controles uit te werken 
waarmee het management van het ESM de geschiktheid en de doeltreffendheid van de in-
terne controle in zijn geheel zal kunnen bevestigen444.

442 Wet van 20 juni 2012 houdende instemming met het verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmecha-
nisme	(ESM),	ondertekend	te	Brussel	op	2	februari	2012.

443 Eurostat,	Eurostat’s preliminary view on the recording of the future European Stability Mecanism,	7	april	2011.
444 European	Stability	Mecanism,	Annual report 2014,	p.	119.
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8 Financieel resultaat van de verschillende steunmaatregelen

 Tabel 10 –  Financieel resultaat van de verschillende steunmaatregelen (in miljoen euro)

Periode Instelling Verrichting Bedrag 

Uitgaande kasstromen 

Participaties 18.575,0

2008-2009 Fortis,	Dexia,	Ethias,	Royal	Park	
Investments

kapitaalinjectie - 11.640,0(1) 

2008 FPIM 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	(kaupthing-dossier) kredietverlening - 160,0	

2012 Vitrufin kredietverlening - 81,6

Waarborgen 13,8

2011-2015 Apra	Leven Activering Bijzonder Bescher-
mingsfonds	voor	de	deposito’s	
en de levensverzekeringen 

- 13,8

Steun aan de eurozone 4.933,7

2010-2011 Griekenland kredietverlening	(brutobedrag	–	
service fee)

- 1.932,7

2010-2011 EFSF Participatie	in	het	kapitaal - 0,9

2012-2014 Europees stabiliteitsmecha-
nisme (ESm)

Participatie	in	het	kapitaal - 2.781,7

2013-2015 Andere steunmaatregelen voor 
Griekenland 

- 218,4

Totaal uitgaande kasstromen (op 15 juni 2015) - 32.265,8

Inkomende kasstromen 

Participaties 5.683,2

2010-2015 BNP	Paribas	Fortis	en	BNP	
Paribas

Dividenden + 1.405,6(2)

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

2013-2015 Royal	Park	Investments Dividenden + 309,4

Leningen 9.683,2

2009 Royal	Park	Investments Terugbetaling kredietverlening + 4.645,7(3) 

2009 Royal	Park	Investments Intresten + 11,9

2011-2013 kBC Intresten + 841,0

2012 kBC Terugbetaling kredietverlening + 3.500,0

2012 kBC Terugbetalingspremie + 525,0

2013-2015 Vitrufin Intresten + 18,4
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Periode Instelling Verrichting Bedrag 

2009-2015 Luxemburg	(kaupthing-dossier) Terugbetaling kredietverlening + 136,6

2009-2015 Luxemburg	(kaupthing-dossier) Intresten + 4,6	

Waarborgen 7.355,7

2008-2015 Verschillende	financiële	instel-
lingen

Vergoedingen voor waarborg-
regeling 

+ 3.614,8	

2008-2015 Deposito- en Consignatiekas Bijdrage aan het Bijzonder 
Beschermingsfonds voor de 
deposito’s	en	de	levensverzeke-
ringen 

+ 3.200,7	

2012-2015 Desposito- en Consignatiekas Bijdrage aan het Resolutiefonds + 540,2

Steun aan de eurozone 128,7

2010-2015 Griekenland Intresten + 128,7

Totaal inkomende kasstromen (op 15 juni 2015) + 22.850,8

(1)	Fortis	Bank:	9.400,0;	Dexia:	1.000,0;	Royal	Park	Investments:	740,0;	Ethias:	500,0.

(2)  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.

(3)		De	lening	die	in	2008	aan	Royal	Park	Investments	werd	toegekend,	werd	in	2009	volledig	terugbetaald.	Het	verschil	

van 356 miljoen euro vertegenwoordigt een wisselkoersverlies.

Bron: FOD Financiën – Rekenhof
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Organisatie van de interne-
auditactiviteiten bij de federale 
overheid
Het Rekenhof heeft in zijn vorige Boeken meermaals gewezen op het uitblijven van een interne 
audit bij de federale overheid. In zijn 171e Boek stelde het onder meer vast dat tijdens de voor-
gaande legislatuur geen vooruitgang was geboekt in de uitvoering van die wettelijke verplich-
ting door de regering.

Intussen heeft de ministerraad van 17 juli 2015 de principebeslissing genomen om in 2016 een 
gemeenschappelijke interne-auditdienst op te richten voor de federale overheid.

Er zijn echter nog wijzigingen in de regelgeving, preciseringen en overgangsmaatregelen ver-
eist. Het Rekenhof acht het ook noodzakelijk dat het Auditcomité van de Federale Overheid zijn 
prerogatieven behoudt en dat zijn werkingsmiddelen worden versterkt.

1 Context

1.1 Overzicht van de regelgeving
Twee koninklijke besluiten uit 2002445 voorzagen in een internecontrolesysteem, een inter-
ne-auditdienst en een auditcomité voor elke federale overheidsdienst. In de praktijk hadden 
bepaalde overheidsdiensten al een interne-auditdienst of hebben ze er later één opgericht, 
maar ze hadden geen enkele mandataris aangesteld als verantwoordelijke voor die dienst 
en geen enkel auditcomité was opgericht.

In het kader van de hervorming van de rijkscomptabiliteit in 2003446 werd het bij wet ver-
plicht een interne audit te organiseren. Die verplichting geldt sinds 1 januari 2012 voor 
alle federale en programmatorische overheidsdiensten, voor Defensie en voor de Federale 
Politie.

445 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.

446 Artikel 31 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de fede-
rale Staat.
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De besluiten van 2002 zijn inmiddels vervangen door drie besluiten van 17 augustus 2007447. 
Ze gelden voor 21 overheidsdiensten448 en voorzien in een gemeenschappelijk auditcomité 
voor de federale overheid. Voor de betrokken overheidsdiensten geven die besluiten uitvoe-
ring aan de wet tot hervorming van de rijkscomptabiliteit van 2003.

De wettelijke verplichting uit 2003 om een interne audit te organiseren, heeft echter een 
ruimer toepassingsgebied dan dat van de koninklijke besluiten en geldt meer bepaald voor 
alle administratieve openbare instellingen (behalve de openbare instellingen van sociale 
zekerheid). Voor de diensten die door de wet van 2003 worden beoogd maar niet door de 
koninklijke besluiten van 2007, moet nog een koninklijk besluit worden genomen om een 
interne audit te organiseren inzake begroting en boekhouding.

1.2 Opvolging door het Rekenhof
Het Rekenhof heeft het parlement regelmatig gewezen op het uitblijven van een interne 
audit bij de federale overheid449.

In een brief van 20 maart 2013 vroeg het de eerste minister waarom meerdere beslissingen 
die noodzakelijk zijn voor het organiseren van een interne audit bij de federale overheid 
en voor de werking van het Auditcomité van de Federale Overheid, niet werden genomen.

De eerste minister kondigde in zijn antwoord van 5 juli 2013 onder meer een nieuwe her-
ziening van de regelgeving aan, ingegeven door de kostprijs van bepaalde interne-audit-
functies. Het Rekenhof benadrukte in zijn 170e Boek van oktober 2013 dat budgettaire om-
standigheden geen reden mogen zijn om de wettelijk verplichte organisatie van een interne 
audit uit te stellen. Het herinnerde eraan dat de regelgeving in een oplossing voorziet voor 
de overheidsdiensten voor wie een interne-auditdienst te veel zou kosten, met name een 
gezamenlijke dienst voor meerdere diensten.

Het Rekenhof concludeerde dat de overheden te weinig belang hechten aan een interne 
audit. In dit Boek onderzoekt het de evoluties in 2015.

2 Evolutie van de organisatie van de interne audit in 2015

2.1 Samenstelling van het Auditcomité
Het Auditcomité van de Federale Overheid bestaat uit zeven deskundigen, waaronder min-
stens drie Nederlandstaligen en drie Franstaligen. Ze zijn voor een periode van zes jaar 

447 Een	koninklijk	besluit	betreffende	het	internecontrolesysteem	binnen	sommige	diensten	van	de	federale	uitvoe-
rende	macht,	een	koninklijk	besluit	betreffende	de	interne-auditactiviteiten	binnen	sommige	diensten	van	de	fe-
derale uitvoerende macht alsook een koninklijk besluit tot oprichting van het Auditcomité van de Federale Over-
heid. 

448 Met	name	de	federale	overheidsdiensten,	de	programmatorische	overheidsdiensten,	alsook	de	entiteiten	waar-
voor	de	koning	gemachtigd	is	de	organisatie	en	de	werking	te	regelen	(Defensie,	Regie	der	Gebouwen,	Federaal	
Agentschap	voor	de	Voedselzekerheid,	Federaal	Agentschap	voor	de	Opvang	van	Asielzoekers	en	Federaal	Agent-
schap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten). Er bestond een 22e dienst onderworpen aan het konink-
lijk	besluit	van	17	augustus	2007,	de	POD	Duurzame	Ontwikkeling.	Op	3	maart	2014	werd	die	dienst	echter	het	
Federaal	Instituut	voor	Duurzame	Ontwikkeling.	Sindsdien	valt	hij	onder	de	kanselarij	van	de	Eerste	Minister.

449 Rekenhof,	“Interne	controle	en	interne-auditactiviteiten	–	stand	van	de	uitvoering	van	de	koninklijke	besluiten	van	
17	augustus	2007”,	169e	Boek,	Volume	I,	p.	318-329;	“Organisatie	van	de	interne-auditactiviteiten	in	de	federale	
administratie”,	170e	Boek,	Volume	I,	p.	245-255,	en	171e	Boek,	Volume	I,	p.	289-293.	Beschikbaar	op	www.reken-
hof.be.

http://www.rekenhof.be
http://www.rekenhof.be
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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 Ambtenarenzaken.

De leden van het Comité werden aangesteld op 21 februari 2010. Twee mandaten die in fe-
bruari 2012 vrijkwamen, werden ingevuld in juli 2013.

In januari 2014 kwam opnieuw een mandaat vrij omdat de voorzitter van het Auditcomité 
ontslag nam. Het Auditcomité wees een nieuwe voorzitter aan onder zijn leden. Op 5 fe-
bruari 2014 lanceerde de regering een oproep om het vacante mandaat in te vullen. Het 
koninklijk besluit tot benoeming van het nieuwe lid dateert van 4 maart 2015.

2.2 Aanbevelingen van het Auditcomité
In een verslag van juni 2011 aan de ministerraad, pleitte het Auditcomité ervoor één enkele 
interne-auditdienst op te richten voor alle diensten die beoogd worden door de koninklijke 
besluiten van 2007. De grootte van een gemeenschappelijke dienst zou volstaan om een 
onafhankelijke en professionele interne audit te garanderen en bovendien schaalvoordelen 
inhouden.

Ondanks herhaaldelijk aandringen door het Auditcomité werd vóór 2015 geen enkele van de 
verwachte princiepsbeslissingen genomen om de regelgeving ten uitvoer te brengen.

Begin 2015 heeft het Auditcomité zijn aanbevelingen ten aanzien van de minister-
raad herhaald met het oog op de oprichting van één enkele interne-auditstructuur, met 
overgangsmaatregelen.

2.3 Interne-auditdiensten
In juli 2014 had het Auditcomité veertien interne-auditdiensten geteld in de 21 overheids-
diensten die tot zijn bevoegdheid behoren. Geen van de verantwoordelijken van die diensten 
was echter aangesteld volgens de voorwaarden waarin de regelgeving en de beroepsnormen 
voorzien (o.m. dat het Auditcomité moet worden betrokken bij hun selectie). Bovendien 
beschikten slechts vier van de 14 diensten over het vooropgestelde minimum aantal mede-
werkers (drie interne auditors, waaronder de verantwoordelijke).

De situatie is sindsdien weinig veranderd.

Sinds een paar jaar hebben sommige diensten, waaronder Defensie450 en de FOD Binnen-
landse Zaken451, middelen ingezet en initiatieven genomen om interne-auditactiviteiten uit 
te bouwen die aan de beroepsnormen beantwoorden. Gezien het uitblijven van de verwach-
te principebeslissingen van de ministerraad, heeft het Auditcomité zijn rol nog niet ten 
volle kunnen spelen en heeft het de verwezenlijkingen van die diensten nog niet kunnen 
valoriseren.

2.4 Personeel van het Auditcomité
Het Auditcomité moet de onafhankelijkheid en het professionalisme van de interne audit 
waarborgen. Het neemt deel aan de selectie en evaluatie van de verantwoordelijken voor 
de interne-auditdiensten en keurt het werkplan van die diensten goed. Het informeert de 

450 Rekenhof,	“Diensten	Interne	Audit	van	Defensie	en	van	de	FOD	Financiën”, 170e	Boek,	Volume	I,	p.	259-263.
451 Zie het hiernavolgende artikel “Dienst Interne Audit en Inspectie van de FOD Binnenlandse Zaken”.
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regering over de betrouwbaarheid van de internecontrolesystemen door een jaarverslag te 
bezorgen aan elke minister en de ministerraad. Het moet ook aan de alarmbel trekken 
als grote risico’s niet worden beheerst of als de informatie waarover de regering beschikt, 
de besluitvorming zou kunnen vertekenen, meer in het bijzonder wat financiën en beheer 
betreft.

De regelgeving bepaalt dat de Kanselarij van de Eerste Minister een vast secretariaat ter be-
schikking stelt van het Auditcomité. Voor dat secretariaat moet minstens een medewerker 
van niveau A worden ingezet452, een minimum dat echter niet volstaat gezien de opdrachten 
en de samenstelling van het Auditcomité. Het mandaat van de zeven deskundigen waaruit 
het comité bestaat, is immers een bijkomende activiteit die wordt bezoldigd door middel 
van zitpenningen.

Sinds maart 2015 beschikt het Auditcomité over een administratief secretariaat en over 
één enkele expert van niveau A. In een brief van 2 juli 2015 heeft het Auditcomité de eerste 
minister erop gewezen dat de wettelijke termijn voor het opstellen van de verslagen over 
de interne controle bij de federale overheid (31 juli)453 niet haalbaar is door het chronische 
personeelstekort bij het secretariaat.

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister heeft diverse initiatieven genomen om meer per-
soneel toe te wijzen aan het Auditcomité. De jaarverslagen over de interne controle zouden 
klaar moeten zijn op 31 oktober 2015.

Het Rekenhof meent dat de beschikbaarheid van meer dan één deskundige een noodza-
kelijke voorwaarde is voor de goede werking van het Auditcomité en de opzet van de re-
gelgeving inzake interne controle en interne audit. Ook al zouden er één of meer interne-
auditdiensten zijn die in overeenstemming zijn met de regelgeving en die over voldoende 
middelen beschikken, dan nog mogen die middelen niet worden verward met die van het 
Auditcomité.

2.5 Bestuursovereenkomsten van de FOD’s
Om het beheer van de federale overheidsdiensten te moderniseren, zijn de management-
plannen bij koninklijk besluit van 4 april 2014 vervangen door bestuursovereenkomsten 
met een looptijd van drie jaar, en dit vanaf 30 juni 2015. De eerste overeenkomsten zijn dus 
gepland voor 2016-2018.

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 koppelt de autonomie die de overheidsdiensten 
dankzij die overeenkomsten zullen hebben aan een effectieve evaluatie van hun leidingge-
venden. Die evaluatie zal zijn gebaseerd op een uitgebouwde interne controle aan de hand 
van een gemeenschappelijke interne audit.

Begin 2015 heeft het Auditcomité op vraag van de regering doelstellingen inzake interne con-
trole en interne audit voorgesteld, met de bedoeling ze op te nemen in de bestuursovereen-
komsten. De ministerraad van 21 mei 2015 heeft gemeenschappelijke prestatie-indicatoren 

452 Artikel	9,	§	2,	van	het	koninklijk	besluit	van	17	augustus	2007	tot	oprichting	van	het	Auditcomité	van	de	Federale	
Overheid.

453 Artikel	13,	§	1,	van	het	al	vernoemde	koninklijk	besluit	van	17	augustus	2007.
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goedgekeurd die in de overeenkomsten moeten worden opgenomen, waaronder doelstel-
lingen voor een betere interne controle en interne audit. 

2.6 Oprichting van een gemeenschappelijke interne-auditdienst
De ministerraad van 21 mei 2015 heeft de bevoegde ministers454 ook gelast de oprichting van 
een gemeenschappelijke interne-auditdienst voor te stellen. Hun voorstel, gebaseerd op de 
aanbevelingen van het Auditcomité, werd goedgekeurd in de ministerraad van 17 juli 2015.

Deze gemeenschappelijke interne-auditdienst zou bestaan uit horizontale clusters voor 
transversale functies (bv. overheidsopdrachten) en uit nader te specificeren verticale clus-
ters (bv. Justitie). Hij zou betrekking hebben op alle diensten die beoogd worden door de 
koninklijke besluiten van 2007. De inwerkingtreding wordt echter een jaar uitgesteld voor 
de FOD Financiën (die de interne auditors moet werven en opleiden), voor het FAVV en voor 
Defensie, om na te gaan of hun interne-auditdiensten conform zijn en in de gemeenschap-
pelijke dienst kunnen worden geïntegreerd.

Die gemeenschappelijke dienst zou op 1 januari 2016 tot stand moeten komen. De re-
gelgeving vergt echter nog wijzigingen om een verantwoordelijke te kunnen aanstellen.   
De ministerraad heeft immers beslist dat die verantwoordelijke houder zou zijn van een 
managementfunctie en niet van een staffunctie, zoals de koninklijke besluiten van 2007 be-
palen. Het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne-auditactiviteiten 
binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht en het koninklijk besluit van 
29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfunc-
ties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten, 
moeten worden aangepast om die beslissing te kunnen uitvoeren.

Het Rekenhof acht het essentieel dat de prerogatieven die al aan het Auditcomité waren 
toegekend om die mandataris te selecteren en te evalueren, worden gevrijwaard.

Op termijn beoogt het project een gemeenschappelijke interne audit-dienst, bestaande uit 
een honderdtal medewerkers, inclusief administratieve ondersteuning. Het personeel van 
de bestaande interne-auditdiensten zou de keuze hebben om voor de nieuwe dienst te wer-
ken (in zoverre ze beantwoorden aan de voorwaarden inzake ervaring en vorming) of een 
andere activiteit uit te voeren in hun departement.

Het Rekenhof is van oordeel dat een goed verloop van die overstap bepalend zal zijn voor 
het succes. Er moet zo snel mogelijk een eerste mandataris worden aangesteld om de nieu-
we dienst te leiden. In samenwerking met het Auditcomité moet die verantwoordelijke een 
geldelijk statuut en een loopbaanprofiel voor de interne auditors voorstellen, een eerste 
personeelsplan opmaken, de medewerkers samenbrengen en een werkplan uitwerken dat 
de continuïteit van de reeds georganiseerde interne-auditactiviteiten verzekert.

Wat de begroting betreft, heeft de ministerraad bepaald dat de gemeenschappelijke in-
terne-auditdienst over een specifiek budget zal beschikken dat door de verantwoordelijke 
wordt beheerd. De benodigde middelen zullen worden gecompenseerd op de begrotingen 
van de deelnemende diensten.

454 Eerste	minister,	minister	van	Begroting	en	minister	van	Ambtenarenzaken.
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Aangezien er op 1 oktober 2015 nog geen enkele procedure was aangevat om een mandataris 
te selecteren die de toekomstige gemeenschappelijke interne-auditdienst zal leiden, kan 
die nieuwe dienst er niet komen in 2016. Bij wijze van overgang zullen in de begrotingen 
van de departementen die al over een interne-auditdienst beschikken, kredieten moeten 
worden opgenomen om te garanderen dat zij hun werkzaamheden kunnen voortzetten en 
de beschikbaarheid te vrijwaren van de interne auditors die voor de nieuwe dienst zullen 
gaan werken.

Tot slot heeft de ministerraad ook bepaald dat de gemeenschappelijke interne-auditdienst 
ook onderzoek zal doen naar fraude ( forensic audit). Omdat die onderzoeken heel specifiek 
zijn, zal het Auditcomité daarbij worden betrokken. Het Rekenhof benadrukt in dat ver-
band dat het organiseren van fraudeonderzoeken vanuit de gemeenschappelijke interne-
auditdienst de goede werking van de interne audit kan schaden.

3 Conclusies en aanbevelingen

Zoals de regelgeving bepaalt, heeft het Auditcomité in juni 2011 aanbevelingen geformu-
leerd aan de ministerraad over de organisatie van interne-auditactiviteiten. Het heeft 
voorgesteld een gemeenschappelijke interne-auditdienst op te richten voor alle betrokken 
overheidsdiensten.

Ondanks herhaaldelijk aandringen door het Auditcomité en ondanks de tussenkomsten 
van het Rekenhof, heeft de regering tijdens de vorige legislatuur geen vooruitgang geboekt 
met de uitvoering van de regelgeving inzake interne audit.

Bijgevolg zijn er interne-auditdiensten opgericht zonder de garanties waarin de regelgeving 
voorziet, zoals toezicht door het Auditcomité. Door die uitbouw van interne-auditactivitei-
ten in de marge van wat de regelgeving voor ogen had, konden de realisaties van de betrok-
ken overheidsdiensten niet naar behoren worden gevaloriseerd. Het betreft onder meer 
aanzienlijke investeringen in personeel en initiatieven om de beroepsnormen voor interne 
auditors in acht te nemen.

De ministerraad van 17 juli 2015 heeft uiteindelijk een principebeslissing genomen over de 
oprichting van een gemeenschappelijke interne-auditdienst voor de diensten die worden 
beoogd door de koninklijke besluiten van 2007. Die beslissing zou in 2016 van kracht wor-
den, maar vergt nog reglementaire wijzigingen, preciseringen en overgangsmaatregelen.

Het Rekenhof meent dat er dringend een eerste mandataris moet worden aangesteld om de 
nieuwe gemeenschappelijke dienst te leiden. Daarna moet een overgangsplan volgen om 
ervoor te zorgen dat het personeel dat al voor interne-auditactiviteiten wordt ingezet, zo 
goed mogelijk wordt beheerd en de continuïteit van die activiteiten te verzekeren.

Ook het permanent secretariaat van het Auditcomité van de Federale Overheid moet wor-
den versterkt.
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Dienst Interne Audit en  
Inspectie van de  
FOD Binnenlandse Zaken
Om zijn controles te kunnen uitvoeren, wil het Rekenhof een beroep kunnen doen op de versla-
gen van de interne-auditdiensten. De kwaliteit van die verslagen moet dus gegarandeerd zijn. 
De regelgeving bepaalt in dat verband dat het Auditcomité van de Federale Overheid toeziet 
op de naleving van de beroepsnormen voor interne auditors. In afwachting van het moment 
waarop die bepalingen een concrete invulling krijgen, heeft het Rekenhof de interne-auditacti-
viteiten bij de FOD Binnenlandse Zaken onderzocht.

De FOD heeft weliswaar voldoende human resources ingezet en interne-auditactiviteiten 
uitgebouwd, maar kon niet alle reglementaire garanties bieden inzake onafhankelijkheid en 
kwaliteit.

1 Context en evaluatie

De dienst Interne Audit en Inspectie van de FOD Binnenlandse Zaken werd opgericht vóór 
de koninklijke besluiten uit 2007 tot organisatie van de interne-auditactiviteiten bij de fe-
derale overheid in het Staatsblad verschenen. De dienst voert interne-auditactiviteiten uit 
in de zin van die besluiten, maar de manier waarop de verantwoordelijke werd aangesteld, 
strookt niet met de voorwaarden waarin de regelgeving voorziet en het Auditcomité van de 
Federale Overheid kan zijn superviserende rol over de activiteiten van die dienst niet ten 
volle ontplooien455.

De interne-auditactiviteiten moeten zo worden georganiseerd dat de conclusies ervan gel-
dig kunnen dienen voor externe controleorganen.

De interne-auditactiviteiten moeten minstens elke vijf jaar worden beoordeeld door een 
onafhankelijke externe evaluator456. De evaluatie van het Rekenhof komt hier niet tegemoet 
aan die verplichting. Het gaat om een initiatief van het Rekenhof als externe auditor ten 
dienste van het parlement, met als doel na te gaan in hoeverre het Rekenhof bij zijn eigen 
controles kan steunen op de werkzaamheden van de dienst Interne Audit en Inspectie.

Het Rekenhof heeft zich gebaseerd op de koninklijke besluiten van 2007, op de beroepsnor-
men van het IIA (Institute of Internal Auditors) voor interne auditors en op de richtlijnen 
van Intosai in verband met de internecontrolenormen die in de overheidssector moeten 
worden gepromoot. De besluiten verwijzen daar expliciet naar.

455 koninklijk	besluit	van	17	augustus	2007	tot	oprichting	van	het	Auditcomité	van	de	Federale	Overheid.
456 Artikel	4	van	het	koninklijk	besluit	van	17	augustus	2007	betreffende	de	interne-auditactiviteiten	binnen	sommige	

diensten van de federale uitvoerende macht.



De context waarin het Rekenhof deze evaluatie maakte, is in verandering. De minister-
raad van 17 juli 2015 besliste immers om op 1 januari 2016 een gemeenschappelijke interne- 
auditdienst op te richten. De conclusies van het Rekenhof voor de FOD Binnenlandse Zaken 
zullen in het kader van de uitvoering van die beslissing moeten worden geconcretiseerd.

2 Resultaten van de evaluatie

2.1 Organisatie van de dienst
De dienst beschikt, in overeenstemming met de internationale normen en de regelgeving, 
over een auditcharter dat de opdrachten van de dienst bepaalt. De inhoud beantwoordt 
evenwel niet volledig aan de normen (verwijzingen naar de regelgeving, definiëring van de 
relaties met het Auditcomité). Bovendien werd het charter niet goedgekeurd door de hui-
dige voorzitster van het directiecomité, noch door het Auditcomité.

De auditopdrachten zijn de voornaamste activiteit van de dienst, naast – zijdelings – een 
paar inspecties en adviezen die in overeenstemming met de normen alle operationele ver-
antwoordelijkheid of deelname aan de besluitvorming uitsluiten. Het personeel dat voor 
die opdrachten wordt ingezet belemmert geenszins de uitvoering van het auditprogramma 
dat de dienst heeft gedefinieerd.

De regelgeving legt verschillende maatregelen op om de onafhankelijkheid van de dienst 
te garanderen, waaronder ook bepalingen over de aanstelling van een verantwoordelijke 
voor de interne-auditactiviteiten. Het Auditcomité is op dat punt van mening dat de FOD 
Binnenlandse Zaken, net als de andere federale administraties, niet over een echte interne-
auditdienst beschikt die beantwoordt aan de koninklijke besluiten van 2007 (de aanstel-
lingsprocedure werd niet nageleefd, het vereiste hiërarchische niveau is er niet, er is geen 
functionele link met het Auditcomité).

De waarborgen inzake onafhankelijkheid waarin de regelgeving en de beroepsnormen 
voorzien, ontbreken, wat afbreuk doet aan het imago van onafhankelijkheid van de dienst.

De dienst beantwoordt wel aan de normen van deontologie en het voorkomen van 
belangenconflicten.

Wat de human resources betreft, is de dienst vrijwel de enige van het federaal openbaar 
ambt die de minimale bezetting (drie personen) voor een interne-auditdienst in acht neemt. 
Sinds 2007 beschikt de FOD Binnenlandse Zaken over een evenwichtig personeelsbestand 
voor zijn dienst Interne Audit (vijf interne auditors op 1 juni 2015), waardoor de FOD één van 
de departementen is die het meest in deze materie hebben geïnvesteerd. De interne audi-
tors zijn goed vertrouwd met de auditnormen en hebben opleidingen gevolgd over interne 
controle en interne audit.

Zoals de beroepsnormen bepalen, heeft de dienst Interne Audit van de FOD Binnenlandse 
Zaken een programma opgezet voor kwaliteitsbewaking. Diverse maatregelen ervan getui-
gen van een streven naar professionalisme en kwaliteitsverbetering. Er is echter nog geen 
externe evaluatie uitgevoerd van de dienst.
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2.2 Werking van de dienst
De dienst Interne Audit van de FOD Binnenlandse Zaken beschikt over een meerjaren-
werkplan dat gebaseerd is op de prioriteiten van het managementplan 2007 van de vroegere 
voorzitster van het directiecomité. De domeinen die in aanmerking werden genomen om 
het risicobeheer te evalueren, zijn relevant. Ze zijn immers gebaseerd op de voornaamste 
strategische doelstellingen van de FOD.

Sinds 2013 voert de dienst overigens, naast de audits inzake risicobeheer, ook conformiteits-
audits uit. Die zijn tot op heden toegespitst op de naleving door de gesloten centra van de 
reglementering en van de procedures.

De planning van de audits is echter niet gebaseerd op een risicoanalyse die jaarlijks wordt 
herzien, zoals bepaald in de normen. Bij de keuze van de auditopdrachten wordt boven-
dien geen rekening gehouden met de resultaten van vroegere audits en eventuele nieuwe 
elementen die een invloed zouden kunnen hebben op de werking van de administratie. De 
planning is bijgevolg niet in overeenstemming met de beroepsnormen.

De dienst Interne Audit heeft aan de opeenvolgende voorzitters van het directiecomité een 
ontwerp van risicoanalyse voorgesteld dat is gebaseerd op een samenwerking met het ma-
nagement. Het ontwerp werd echter nog niet gevalideerd (het laatste voorstel dateert van 
juni 2013).

De regelgeving bepaalt dat het werkplan van de interne-auditdienst ter goedkeuring wordt 
voorgelegd aan het Auditcomité en vervolgens wordt meegedeeld aan de voorzitter van het 
directiecomité457. Die chronologie garandeert de onafhankelijkheid en het professionalisme 
van de interne-auditdienst. Bij de FOD Binnenlandse Zaken verloopt het net omgekeerd: het 
werkplan van de dienst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter van het direc-
tiecomité van de FOD alvorens het ter informatie aan het Auditcomité wordt meegedeeld.

De dienst beschikt over een methodologische auditgids als leidraad voor van zijn opdrach-
ten. Die gids wordt regelmatig bijgewerkt. Daarnaast is er ook een intern administratief 
reglement met verschillende procedures die het beheerskader van de interne-auditdienst 
definiëren. Wat echter ontbreekt, is een procedure die de regels vastlegt voor het bewaren 
van documenten.

In de auditdossiers die het Rekenhof heeft onderzocht, stelt het verschillende positieve 
punten vast, onder meer het gebruik van modeldocumenten, het vergaren van informatie 
via vragenlijsten, het uitwerken van analyseroosters en het feit dat de notulen van verga-
deringen voorhanden zijn. De gehanteerde auditmethode heeft echter enkel betrekking op 
het bestaan van de maatregelen voor risicobeheersing waarvan de geauditeerden melding 
hebben gemaakt en berust in hoofdzaak op gesprekken en waarnemingen. De methode 
omvat onvoldoende materiële tests (gegevensanalyse, dossieronderzoek, doorlooptests, fy-
sieke inventarissen) om de doeltreffendheid van die maatregelen te garanderen.

457 Artikel	5,	§	1,	van	het	koninklijk	besluit	van	17	augustus	2007	betreffende	de	interne-auditactiviteiten	binnen	som-
mige diensten van de federale uitvoerende macht.
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Voor de conformiteitsaudits gebruikt de dienst Interne Audit modeldocumenten en zeer 
volledige analyseroosters. Dat is een goede praktijk.

Overeenkomstig de beroepsnormen heeft de verantwoordelijke voor de interne audit een 
proces ingevoerd om de resultaten van de audits op te volgen. Na afloop van elke opdracht 
heeft de geauditeerde dienst twee maanden de tijd om een actieplan voor te leggen dat door 
de voorzitter van het directiecomité moet worden gevalideerd. Het Rekenhof stelt vast dat 
de geauditeerde diensten die actieplannen vaak te laat indienen.

3 Conclusies

Na zijn evaluatie is het Rekenhof van oordeel dat de dienst Interne Audit en Inspectie van 
de FOD Binnenlandse Zaken gedeeltelijk beantwoordt aan de reglementering en de be-
roepsnormen inzake interne audit. Die gedeeltelijke conformiteit is in hoofdzaak te wijten 
aan de vastgestelde zwakke punten inzake onafhankelijkheid, risicoanalyse en uitvoering 
van de auditopdrachten.

Wat de eigen opdrachten van het Rekenhof betreft, zal het Rekenhof zich pas op de versla-
gen van de dienst Interne Audit van de FOD Binnenlandse Zaken kunnen baseren voor zo-
ver de gebruikte controlemethode voldoende tests bevat die de conclusies en aanbevelingen 
van dat verslag kunnen onderbouwen.

Het Rekenhof is van oordeel dat, ondanks het uitblijven van principebeslissingen ter uit-
voering van de regelgeving van 2007 inzake interne audit, de FOD Binnenlandse Zaken vol-
doende human resources heeft ingezet en interne-auditactiviteiten heeft uitgebouwd. Door 
de interne-auditactiviteiten van de FOD Binnenlandse Zaken te integreren in de toekom-
stige gemeenschappelijke interne-auditdienst zou het mogelijk moeten zijn de knowhow te 
bestendigen en tegemoet te komen aan de sinds 2007 vooropgestelde bepalingen.

t
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Interne controle op de  
aankopen bij de FOD P&O,  
de FOD Buitenlandse Zaken 
en Fedict
Het Rekenhof heeft onderzocht welke internecontrolemaatregelen de FOD Personeel en Or-
ganisatie, de FOD Informatie- en Communicatietechnologie en de FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hebben ingevoerd in het kader van de 
aankoopprocedures. Interne controle op de aankopen bij de FOD P&O, de FOD Buitenlandse Zaken en Fedict

Die aankoopprocedures worden over het algemeen goed beheerst en bij de drie FOD’s zijn 
bepaalde goede praktijken vastgesteld, maar geen enkele beschikt over een globale planning 
van de aankopen. Sommige operationele risico’s worden weinig of niet ondervangen door in-
ternecontroleactiviteiten. Zo zijn de aankoopprocedures onvoldoende geformaliseerd en is de 
aankoopfunctie geen onderdeel van een informaticasysteem dat bijdraagt tot een optimaal 
beheer van het aankoopproces.

Het Rekenhof heeft zijn onderzoek aangevuld met een doorgedreven controle van dossiers van 
overheidsopdrachten uit 2013 en 2014. Daaruit is gebleken dat de wetgeving op de overheids-
opdrachten niet helemaal wordt nageleefd en dat er tekortkomingen zijn in het budgettaire en 
administratieve beheer van de overheidsopdrachten.

1 Inleiding

1.1 Motivering en reikwijdte van de audit
Gezien het belang van het aankoopbeleid in de uitvoering van de taken van de overheid 
heeft het Rekenhof beslist de aankoopprocedures van de federale departementen te on-
derzoeken. Na zijn audits van 2013 (bij de POD Maatschappelijke Integratie en de FOD 
Sociale Zekerheid)458 en 2014 (bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)459, heeft het Rekenhof er 
in 2015 voor gekozen de aankoopprocedures te onderzoeken bij de FOD Personeel en Orga-
nisatie, de FOD Informatie- en Communicatietechnologie en de FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (hierna de FOD P&O, Fedict en de 
FOD Buitenlandse Zaken genoemd).

458 Rekenhof,	"Interne	controle	op	aankopen	bij	de	FOD	Sociale	Zekerheid	en	de	POD	Maatschappelijke	Integratie",	
170e	Boek,	Volume	I,	p.	275	–	282.	Beschikbaar	op	www.rekenhof.be.

459 Rekenhof,	"Interne	controle	van	de	aankopen	bij	de	FOD	kanselarij	en	de	FOD	Volksgezondheid",	171e	Boek,	Vo-
lume	I,	p.	301	-	308.	Beschikbaar	op	www.rekenhof.be.
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Het doel was om het hele aankoopproces te beoordelen, niet enkel de wettelijkheid en regel-
matigheid van de overheidsopdrachten. Daarom is het Rekenhof nagegaan of de potentiële 
risico’s van een aankoopprocedure door internecontroleactiviteiten worden ondervangen.

Daarnaast onderzocht het Rekenhof of de aankopen stroken met de wettelijke en regle-
mentaire voorschriften, hoofdzakelijk inzake begrotingsrecht en overheidsopdrachten-
recht. Het onderzoek was gebaseerd op een steekproef van 157 aankoopdossiers uit 2013 en 
2014 bij de FOD’s P&O en Fedict, en uit 2014 bij de FOD Buitenlandse Zaken.

De audit vond plaats van januari tot juli 2015. Op 16 juli 2015 bezorgde het Rekenhof een 
ontwerpverslag aan de voorzitters van de directiecomités van de FOD’s P&O en Fedict en 
aan de betrokken ministers, en op 5 augustus 2015 bezorgde het een ontwerpverslag aan 
de voorzitter van het directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken en aan de betrokken 
minister.

1.2 Organisatie van de aankopen in de betrokken departementen
De drie FOD’s hanteren verschillende interne procedures naargelang van de aard en het 
bedrag van de aankoop, maar ook naargelang van de dienst die met de aankoop is belast. 
Ze maken een onderscheid tussen:

• de aankopen die rechtstreeks zijn gegund op basis van de FOR CMS-catalogus460;
• de aankopen waarvan het bedrag lager is dan of gelijk aan 8.500 euro zonder btw 

(5.500 euro zonder btw vóór 1 juli 2013) die gewoon via een bestelbon bij de aangewezen 
leverancier, dienstverlener of aannemer worden gedaan461;

• de aankopen met een bedrag van meer dan 8.500 euro zonder btw (5.500 euro zonder 
btw vóór 1 juli 2013) die in principe het voorwerp uitmaken van een overheidsopdrach-
tenprocedure waarbij verschillende aannemers, dienstverleners of leveranciers worden 
geraadpleegd.

De FOD Buitenlandse Zaken past een specifieke bijkomende procedure toe voor bepaalde 
aankopen die worden uitgevoerd op basis van de bepalingen in een recurrente budgettaire 
bijbepaling462, en waarvoor een opdracht wordt gegund via een onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking.

460 FOR CmS (Federale Opdrachtencentrale – Centrale de Marchés pour Services Fédéraux) is een opdrachtencentrale 
binnen	de	FOD	P&O.	Ze	staat	in	voor	de	gunnings-	en	opvolgingsprocedures	van	groepsoverheidsopdrachten	voor	
de	verschillende	federale	overheidsdiensten	(instellingen	van	openbaar	nut,	wetenschappelijke	instellingen...)	in	
verband met leveringen en diensten die betrekking hebben op herhaaldelijk nodige grote hoeveelheden (met be-
stelbonnen) en waarbij uit de groepering van de aankopers een schaalvoordeel voortvloeit. In de elektronische 
FOR CmS-catalogus zijn alle contracten van de centrale opgenomen. Bijgevolg kunnen de aankopers van de ver-
schillende	FOD’s	rechtstreeks	met	die	contracten	werken,	zonder	een	overheidsopdrachtenprocedure	op	te	star-
ten.

461 De FOD Buitenlandse Zaken hanteert nog altijd de drempel van 5.500 euro zonder btw voor aankopen in de diplo-
matieke posten. 

462 Artikel 2.14.15 van de algemene uitgavenbegroting 2014 bepaalt het volgende: “De overheidsopdrachten voor studies 
die voorafgaand aan bepaalde werken (basisallocatie 42.11.12.11.12) en de werken (basisallocaties 42.04.72.00.01 en 
42.11.72.00.01) in het buitenland gegund worden en die onder de Europese drempels blijven, kunnen gegund worden 
via een onderhandelingsprocedure voor zover de nodige bekendmaking gedaan wordt om een afdoende concurrentie 
te verzekeren en waarbij de gelijkheid der inschrijvers, de essentiële bepalingen van het algemeen lastenboek en de 
basisprincipes van de wetgeving gerespecteerd worden”.
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Fedict heeft zijn aankopen gecentraliseerd in zijn dienst Procurement & Legal (met uitzon-
dering van de opdrachten die via FOR CMS worden gegund). Bij de FOD’s P&O en Buiten-
landse Zaken zijn de aankopen niet gecentraliseerd.

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Vaststellingen over het intern toezicht op aankopen

2.1.1 Controleomgeving
Op 1 juli 2015463 moesten in de drie FOD’s nieuwe bestuursovereenkomsten in werking 
treden, maar die waren nog in opmaak tijdens de audit van het Rekenhof. De drie FOD’s 
beschikken echter over oude strategische en operationele plannen, in zeer uiteenlopende 
vormen, die stroken met hun opdracht.

De FOD P&O heeft strategische en operationele Smart-doelstellingen464 geformu-
leerd in de vorm van een globale bestuursovereenkomst voor de hele FOD in 2008. In 
2014 heeft de voorzitter ad interim van de FOD de toepassing van die bestuursovereen-
komst stopgezet, al worden de richtlijnen ervan nog gevolgd in afwachting van een nieuwe 
bestuursovereenkomst465.

Fedict heeft zijn strategische doelstellingen geformaliseerd in de vorm van een vademe-
cum. Dat document doet dienst als globaal managementplan. De formulering van de ope-
rationele doelstellingen in dat plan beantwoordt echter niet aan de Smart-normen.

De FOD Buitenlandse Zaken beschikt over een managementplan, dat de voorzitter van de 
FOD opstelde in 2010 en dat in 2013 werd geactualiseerd, en over managementplannen die 
door elk lid van het directiecomité werden opgesteld. Die plannen omvatten de strategische 
en operationele doelstellingen van de FOD, geformuleerd volgens de Smart-normen.

Wat de risico’s van de aankoopcyclus betreft: Fedict en de FOD P&O hebben die strikt ge-
nomen niet globaal geanalyseerd. In het kader van het projectbeheer zijn echter bepaalde 
analyses uitgevoerd. De FOD Buitenlandse Zaken heeft in 2011 een gedetailleerde analyse 
gemaakt van de risico’s die een impact kunnen hebben op de stadia van de aankoopcyclus 
en van overheidsopdrachten.

Door de organisatiestructuur van de FOD P&O en van de FOD Buitenlandse Zaken kun-
nen de aankoopprocedures niet centraal en op geïntegreerde wijze worden beheerd. Fedict 
heeft een organisatiestructuur uitgebouwd die het mogelijk maakt de aankopen te centra-
liseren binnen de dienst Procurement & Legal.

463 koninklijk	besluit	van	4	april	2014	tot	wijziging	van	het	koninklijk	besluit	van	29	oktober	2001	betreffende	de	aan-
duiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische 
federale overheidsdiensten. 

464 Specifiek,	meetbaar,	ambitieus,	realiseerbaar	en	tijdsgebonden.
465 Zoals bepaald door het koninklijk besluit van 4 april 2014. 
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De FOD’s P&O en Buitenlandse Zaken hebben op hun intranet wel een organigram staan 
dat een correct beeld geeft van hun structuur (zonder echter de identiteit en functie van 
de ambtenaren te vermelden). Fedict heeft geen organigram op zijn intranet gepubliceerd.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat geen van de drie FOD’s beschikt over een globaal com-
puterprogramma waarmee het aankoopproces kan worden beheerd.

De drie FOD’s beschikken over een klassiek delegatiestelsel voor de uitvoering van de be-
groting en van overheidsopdrachten (ze hebben alle drie ministeriële delegatiebesluiten). 
Geen van de drie heeft echter formele vervangingen geregeld voor wanneer een ambtenaar 
tijdelijk of definitief afwezig is.

Op het moment dat de audit werd uitgevoerd, beschikte enkel de FOD Buitenlandse Zaken 
over een interne-auditdienst. De FOD P&O en Fedict hadden contact opgenomen met an-
dere horizontale departementen om die functie gemeenschappelijk uit te bouwen. Intussen 
heeft de ministerraad van 17 juli 2015 beslist een gemeenschappelijke interne-auditdienst 
op te richten tegen uiterlijk 1 januari 2016466.

2.1.2	 Identificatie	van	de	aankoopbehoeften
De algemene directies en de stafdiensten van de drie FOD’s stellen elk jaar een eigen plan-
ning op voor hun aankopen, zonder een globale aankoopstrategie op het niveau van de FOD 
uit te tekenen. De aankopen staan los van de strategische en de operationele doelstellingen. 
Geen van de drie FOD’s beschikt over een gemotiveerd globaal aankoopplan.

De diensten die vragende partij en in principe ook de gebruikers van de gekochte goederen 
en diensten zijn, bepalen de specificaties van de aankopen. Er is geen mechanisme om er-
voor te zorgen dat de technische specificaties van aankopen worden nagelezen of geverifi-
eerd door een andere dienst.

In geen van de drie FOD’s bestaat er een echte logistieke dienst, maar alle beschik-
ken over een ondersteunende dienst die in meer of mindere mate betrokken is bij de 
opdrachtenprocedures:

• bij de FOD P&O is dat de cel Werkstation Overheidsopdrachten, die tussenkomt in het 
merendeel van de opdrachtenprocedures;

• bij Fedict is dat de dienst Procurement & Legal, die bij alle opdrachtenprocedures 
tussenkomt;

• bij de FOD Buitenlandse Zaken zijn dat de pijlers P&O4, P&O5 en P&O6, en de cel 
B&B0.1 die slechts tussenkomen in opdrachtenprocedures op vraag van de opdrachten-
beheerders.

Tot slot beschikken de drie FOD’s over klassieke delegatiebesluiten die de handtekenin-
gen delegeren voor de vastleggingen en de vereffeningen. De FOD’s P&O en Fedict heb-
ben bovendien tabellen voor dossieropvolging opgesteld waarin de verantwoordelijken voor 

466 De	ministerraad	heeft	ook	maatregelen	goedgekeurd	voor	de	organisatie,	de	interne	structuur	en	de	financiering	
van	 die	 gemeenschappelijke	 interne-auditdienst,	 evenals	 overgangsmaatregelen.	 Zier	 hierover	 ook	 het	 artikel	
over de organisatie van de interne audit eerder in dit deel. 
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aankopen worden geïdentificeerd en waarin de formele schriftelijke procedures onder “wie 
doet wat” worden gespecificeerd.

2.1.3	 Aankoopprocedure
De drie FOD’s gunnen hun overheidsopdrachten voornamelijk via onderhandelingsproce-
dures zonder bekendmaking, en af en toe via een offerteaanvraag.

Overeenkomstig de regelgeving en in het kader van de administratieve controle en de be-
grotingscontrole vragen ze het advies van de Inspectie van Financiën wanneer ze over-
heidsopdrachten van meer dan 31.000 euro lanceren en gunnen.

Hun ondersteunende diensten helpen de dossierbeheerders met de aankoopprocedures. 
Het kan gaan om hulp bij het kiezen van de gunningswijze, om het verifiëren van de over-
eenstemming tussen het bestek, de behoeften en de wetgeving, om hulp bij het correct toe-
wijzen van een opdracht, om het opvolgen van de termijnen en de procedures, of om hulp 
bij het correct ramen van opdrachten.

Bij Fedict moeten die ondersteunende diensten worden ingeschakeld voor alle opdrachten. 
Bij de FOD’s P&O en Buitenlandse Zaken is dat facultatief.

De drie FOD’s bewaren de documenten voor de aankopen bij de diensten die het initiatief 
namen voor de aankoop.

2.1.4	 Uitvoering	van	de	opdracht
Geen van de drie FOD’s heeft schriftelijke richtlijnen opgesteld met betrekking tot de borg-
stelling. De verplichting een borgsom te storten en vrij te geven wanneer de diensten zijn 
geleverd, wordt in principe opgevolgd door de dienst die het initiatief nam tot de aankoop.

De drie FOD’s beschikken evenmin over een algemene schriftelijke procedure voor de ont-
vangst van bestellingen en om op te volgen hoe de prestaties van een overheidsopdracht 
worden uitgevoerd. Er wordt ook niet systematisch gebruik gemaakt van modeldocumenten.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft wel documenten opgesteld voor de posten in het buiten-
land. Die documenten omvatten instructies voor de uitvoering van opdrachten.

2.2 Vaststellingen bij de controle van individuele aankoopdossiers

2.2.1	 Naleving	van	de	overheidsopdrachtenreglementering

2.2.1.1 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Het onderzoek van de aankoopdossiers toonde aan dat aankopen die de drie FOD’s467 recht-
streeks uitvoeren voor bedragen van minder dan 8.500 euro zonder btw468 niet systema-
tisch aan mededinging worden onderworpen. Het Rekenhof heeft de drie departementen 
eraan herinnerd dat het algemene mededingingsbeginsel van toepassing is, ongeacht het 

467 meer bepaald de opdrachten waarvoor geen beroep wordt gedaan op FOR CmS.
468 Vóór 1 juli 2013 was dat 5.500 euro zonder btw.
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bedrag van de opdracht469, hoewel dergelijke opdrachten met een gewone factuur kunnen 
worden gegund470.

2.2.1.2 Technische specificaties die mededinging uitsluiten of beperken
In het kader van overheidsopdrachten voor de leasing van voertuigen bij de FOD Buiten-
landse Zaken en bij Fedict heeft het Rekenhof vastgesteld dat de technische specificaties 
in de bestekken van de onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking zodanig waren 
geformuleerd dat ze de mededinging sterk beperkten of verhinderden.

Het Rekenhof heeft de twee FOD’s eraan herinnerd dat het verboden is om “het merk van 
een bepaald product, apparaat of materiaal of de naam van de firma die het fabriceert of ver-
koopt te vermelden, ook al gaat deze vermelding vergezeld van de woorden ‘of gelijkwaardig’”471.

2.2.1.3 Geplande looptijd en werkelijke looptijd van de opdracht
Het Rekenhof heeft bij de FOD P&O in een dossier om kunstwerken te huren en bij Fedict in 
een opdracht voor een informaticaoplossing vastgesteld dat de contracten een abnormaal 
lange looptijd hadden en meermaals werden verlengd zonder specifieke verantwoording 
(de contracten liepen respectievelijk dertien en negen jaar).

Het Rekenhof heeft de twee FOD’s eraan herinnerd dat het algemene mededingingsbegin-
sel veronderstelt dat een aanbestedende overheid zich niet te lang aan een leverancier mag 
binden en dus regelmatig de concurrentie moet raadplegen. Een maximale looptijd van 
vier jaar wordt in de meeste gevallen als redelijk beschouwd. Die looptijd wordt overigens 
uitdrukkelijk bevestigd in de nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving472. In uitzonderlijke 
gevallen die degelijk gemotiveerd zijn, kan ze worden verlengd ingeval de investeringen die 
de opdrachtnemer moet doen zo groot zijn dat ze een afschrijvingstermijn van meer dan 
vier jaar vereisen.

2.2.1.4 Splitsing
De splitsing473 van een opdracht bestaat erin dat over een korte periode herhaaldelijk ge-
lijkaardige werken, leveringen of diensten worden besteld. Op die manier zijn er minder 
strenge verplichtingen op die bestellingen van toepassing dan wanneer die bestellingen via 
één enkele opdracht zouden gebeuren.

Onderzoek van een aantal opleidingsopdrachten bij de FOD P&O heeft aan het licht ge-
bracht dat de prestaties en de facturen werden opgedeeld waardoor een soepeler rege-
ling kon worden toegepast, terwijl de raming ervan op een vierjaarlijkse basis zoals ver-
eist door de reglementering een meer geformaliseerde procedure, of zelfs een nationale 

469 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 veri-
ficatie van het toegangsrecht, kwalitatieve selectie en onderzoek van de offertes van de deelnemers, overeenkomstig 
één van de in hoofdstuk IV bepaalde gunningsprocedures.”

470 Artikel 105 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
471 kanselarij	van	de	Eerste	Minister,	Omzendbrief	van	23	juni	2004	-	Overheidsopdrachten	–	Verbod	om	in	de	bepalin-

gen	van	een	opdracht	technische	specificaties	op	te	nemen	die	het	gewone	verloop	van	de	mededinging	beperken	
of	uitsluiten,	Belgisch Staatsblad van 25 juni 2004.

472 Artikel	37,	§	2,	van	de	wet	van	15	juni	2006.
473 Ook wel “salamitactiek” genoemd.
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bekendmaking zou vereisen. Voor die opdrachten vond het Rekenhof in de voorgelegde 
dossiers geen bewijzen dat de concurrentie werd geraadpleegd.

2.2.1.5 Prestaties van advocaten
Het Rekenhof heeft bij de FOD P&O vastgesteld dat er geen overheidsopdracht was voor 
sommige prestaties van advocaten. Het Rekenhof heeft de FOD eraan herinnerd dat derge-
lijke prestaties het voorwerp moeten zijn van een overheidsopdracht voor aanneming van 
juridische diensten.474 Er had een volgens de regels opgestelde overheidsopdrachtenproce-
dure moeten worden uitgevoerd voordat een medecontractant werd gekozen.

2.2.1.6 Wijze van prijsbepaling
Het Rekenhof heeft bij Fedict vastgesteld dat in twee bestekken voor informaticaconsul-
tancy en grafische prestaties de manier van prijsbepaling onvoldoende nauwkeurig werd 
geformuleerd. Voor de opdracht wordt gebruik gemaakt van een “globale eenheidsprijs” en 
een “eenheidsprijs”. Dat maakt het onmogelijk de offertes op regelmatige en passende wijze 
te vergelijken. Aangezien de totale prijs van de opdracht wordt berekend door een geraam-
de hoeveelheid (aantal gepresteerde dagen) te vermenigvuldigen met een eenheidsprijs, 
hadden de opdrachten in kwestie moeten worden gekwalificeerd als “opdrachten volgens 
prijslijst”475.

2.2.1.7 Overheidsopdracht voor de leasing van wagens
Bij de FOD Buitenlandse Zaken heeft het Rekenhof in een opdracht voor de leasing van 
wagens vastgesteld dat het departement zich niet had gehouden aan de bepalingen die 
budgettaire beperkingen opleggen in de vorm van maximumprijzen voor de aankoop of de 
leasing van wagens476.

Uit de analyse van het dossier en de berekening van de prijs per kilometer blijkt dat de 
aanbiedingen van perceel nr. 1 (het basisaanbod en de variant erop) en perceel nr. 3 (de vari-
ant) de opgelegde beperkingen niet naleefden477. De twee percelen hadden dus niet aan die 
firma’s mogen worden toegewezen omdat ze onaanvaardbaar waren.

2.2.1.8 Overheidsopdrachten voor in het buitenland uitgevoerde werken
Met toepassing van de bepalingen van de bovengenoemde recurrente budgettaire bijbepa-
ling mag de FOD Buitenlandse Zaken via onderhandelingsprocedures zonder bekendma-
king opdrachten voor werken gunnen die onder de Europese drempels blijven, voor zover 
de algemene beginselen die eigen zijn aan overheidsopdrachten worden nageleefd (mede-
dinging, forfaitaire prijs, gelijkheid…).

474 Die diensten kunnen worden ingeschreven onder het nummer 8619 “Diensten voor juridisch advies en voor verte-
genwoordiging	in	gerechtelijke	procedures	in	andere	rechtsgebieden”	binnen	het	CPC-classificatiesysteem	(cen-
trale	classificatie	van	producten	van	de	Verenigde	Naties).	Diensten	van	de	eerste	minister,	omzendbrief	van	2	de-
cember	1997,	Overheidsopdrachten	-	Lijst	van	de	diensten	bedoeld	in	bijlage	2	van	de	wet	van	24	december	1993,	
Belgisch Staatsblad van 13 december 1997.

475 In de zin van artikel 86 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996.
476 Vervat	 in	 de	 omzendbrief	 307quinquies	 van	 13	 juli	 2009,	 Aanschaffen	 van	 personenvoertuigen	 bestemd	 voor	

de	staatsdiensten	en	sommige	 instellingen	van	openbaar	nut	van	13	 juli	2009,	Belgisch Staatsblad van 3 augus-
tus 2009.

477 Op	het	moment	dat	de	opdracht	werd	toegewezen,	bedroeg	het	geïndexeerde	maximumbedrag	van	de	prijs/kilo-
meter	0,2447	euro	inclusief	btw.



276

In het kader van een opdracht voor werken ter vervanging van de raamlijsten in een consu-
laat werden drie firma’s geraadpleegd. Eén daarvan heeft geantwoord. Gezien het vakgebied 
van de twee andere firma’s lijkt het redelijk normaal dat ze geen offerte konden indienen: ze 
zijn immers gespecialiseerd in meubilair, keukens, binnenhuisarchitectuur en -inrichting. 
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er geen beroep werd gedaan op voldoende en doeltref-
fende mededinging om die overheidsopdracht toe te wijzen.

2.2.2 Begrotingsbeheer

2.2.2.1 Benodigdheden aangekocht buiten het raamcontract FOR CMS
De FOD P&O heeft papier aangekocht bij een nieuwe leverancier en de FOD Buitenlandse 
Zaken heeft meermaals dranken besteld bij een nieuwe leverancier, terwijl dezelfde leverin-
gen beschikbaar waren in het kader van een contract van de opdrachtencentrale FOR CMS.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de eenheidsprijzen van de nieuwe leveranciers veel ho-
ger waren dan de prijzen van de opdrachten die werden verkregen door FOR CMS. Dat zon-
der een duidelijke reden een beroep werd gedaan op een ongebruikelijke leverancier, heeft 
bijgevolg tot ongerechtvaardigde uitgaven geleid.

2.2.2.2 Vastleggingsprocedure
In de drie departementen worden de verantwoordelijken voor de budgetten ertoe aange-
zet elke uitgave vooraf vast te leggen, ongeacht het bedrag. Het gebruik van de procedure 
waarbij de vastlegging en de ordonnancering gelijktijdig worden goedgekeurd voor kleine 
uitgaven478, wordt op die manier sterk ingeperkt.

Bij de FOD Buitenlandse Zaken heeft het Rekenhof vastgesteld dat voor sommige aan-
koopdossiers een ex post vastlegging (d.w.z. na ontvangst van de factuur) was gebeurd. 
Het Rekenhof heeft de FOD aanbevolen procedures in te voeren om die overtredingen te 
vermijden.

2.2.2.3 Codenva-nummering
De Codenva-code is een systeem dat de FOD Budget en Beheerscontrole en het Rekenhof 
hebben ingevoerd om de aard te kennen van het proces waarvoor een budgettaire vastleg-
ging is gebeurd (overheidsopdrachten, subsidies en dotaties, salarissen en wedden...).

Tijdens zijn controle bij de FOD P&O en bij Fedict heeft het Rekenhof vastgesteld dat be-
paalde dossiers een Codenva-code droegen die niet overeenstemde met de aard van de 
uitgave.

478 Zoals	bepaald	door	artikel	1,	3°,	a),	van	het	koninklijk	besluit	van	31	mei	1966	houdende	regeling	van	de	controle	op	
de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur van de Staat. Sinds de invoering van Fedcom 
worden de vastleggingen niet meer door de controleur van de vastleggingen geviseerd op het ogenblik van de 
ordonnancering. De controleur voert achteraf wel een controle uit. 
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3 Conclusies en aanbevelingen

3.1 Conclusies
Geen van de drie FOD’s heeft een globale aankoopstrategie ontwikkeld, maar ze beheersen 
het aankoopproces voldoende. Sommige goede praktijken moeten worden onderstreept en 
aangemoedigd bij elk van hen, zoals de oprichting van transversale structuren die onder-
steuning bieden bij overheidsopdrachten. Het Rekenhof wijst eveneens op de knowhow en 
deskundigheid van de verantwoordelijken voor de aankopen in de onderzochte FOD’s.

Sommige risico’s worden echter weinig of niet ondervangen door internecontroleactivitei-
ten. Zo beschikt geen van de drie FOD’s over een volledige schriftelijke procedure en een in-
formaticasysteem waarmee ze het aankoopproces op geïntegreerde en gecontroleerde wijze 
kunnen beheren. Een meer diepgaand onderzoek van de aankoopdossiers heeft overigens 
een aantal tekortkomingen in de naleving van de regelgeving aan het licht gebracht.

Tot slot beschikt enkel de FOD Buitenlandse Zaken over een interne-auditdienst.

3.2 Aanbevelingen
Op het vlak van organisatie en interne controle beveelt het Rekenhof aan maatregelen te 
nemen om het beheer van het aankoopproces in de drie departementen te verbeteren:

• een globale aankoopplanning uitwerken voor de hele FOD;
• de digitalisering van de aankoopdocumenten standaardiseren;
• de procedures inzake overheidsopdrachten toevertrouwen aan gecentraliseerde 

diensten479;
• schriftelijke procedures uitwerken voor aankopen en overheidsopdrachten.

Wat het beheer van de aankoopprocedures betreft, beveelt het Rekenhof de drie departe-
menten aan de volgende administratieve praktijken in te voeren:

• in het geval van een onderhandelingsprocedure, de onderhandeling met de geraadpleeg-
de inschrijvers (in het bijzonder over de prijs) systematiseren en formaliseren;

• de ontvangst 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 aankoopprocessen volledig automatiseren.

Bovendien moeten de wettelijke en reglementaire vereisten inzake begrotingen en over-
heidsopdrachten worden nageleefd, ongeacht het bedrag van de uitgaven. Die herinnering 
geldt vooral voor de beginselen van de mededinging en de voorafgaande vastlegging.

479 Bij Fedict is dat al verplicht.
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4 Antwoorden

In brieven van 29 juli en 27 augustus 2015 hebben Fedict en de FOD Buitenlandse Zaken ver-
klaard nota te nemen van de opmerkingen en aanbevelingen die het Rekenhof formuleerde 
om de tekortkomingen in hun aankoopbeleid te verhelpen.

Fedict wees op de talrijke maatregelen die in 2014 en 2015 werden genomen en die het mo-
gelijk zullen maken tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Rekenhof.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft ook melding gemaakt van de maatregelen die hij heeft 
genomen om zijn aankoopprocedures te verbeteren en gaf aan dat zijn interne-auditdienst 
zal worden uitbesteed overeenkomstig de beslissing van de ministerraad van 17 juli 2015 om 
een gemeenschappelijke interne-auditdienst op te richten.

Het Rekenhof had op 15 september 2015 geen antwoord ontvangen van de FOD P&O en de 
betrokken ministers.



GUNNING	EN	UITVOERING	VAN	OVERHEIDSOPDRACHTEN	VAN	DIENSTEN	/ 279

Gunning en uitvoering van 
overheidsopdrachten van 
diensten
Het Rekenhof onderzocht in een selectie van dossiers of de FOD Personeel en Organisatie, 
de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en Defensie de wet- en regelge-
ving op de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten van diensten naleven. Het stelde 
vast dat in sommige administratieve dossiers relevante documenten ontbraken. Bij de gun-
ning van de opdrachten bleken de regels over de maximale looptijd van overheidsopdrachten, 
de formele motiveringsplicht en de informatieplicht aan de inschrijvers niet altijd te worden 
nageleefd. Wat de uitvoering van de opdrachten betreft, heeft het erop aangedrongen dat de 
regels over de borgtocht, de betalingstermijnen en de verantwoording en aanvaarding van de 
prestaties in acht worden genomen. Bij Defensie stelde het evenwel geen substantiële tekort-
komingen vast.

1 Context

Het Rekenhof onderzocht een selectie van overheidsopdrachten van courante diensten480 
gegund door de FOD Personeel en Organisatie (27 dossiers), de FOD Buitenlandse Zaken, 
de FOD Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (vijftien dossiers), de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (twintig dossiers) en De-
fensie (vijftien dossiers). Hierbij focuste het vooral op de naleving van de wet- en regelge-
ving over de gunning en de uitvoering van deze overheidsopdrachten.

Een deel van de geselecteerde overheidsopdrachten valt 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, hierna “Overheidsopdrachtenwet 1993”), terwijl 
de overige onder het toepassingsgebied vallen van de huidige overheidsopdrachtenregel-
geving, die in werking is getreden op 1 juli 2013 (wet overheidsopdrachten en bepaalde op-
drachten van werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en zijn uitvoeringsbesluiten, 
hierna “Overheidsopdrachtenwet 2006”).

Bij Defensie werden geen substantiële tekortkomingen vastgesteld. Het komt dus verder in 
het onderzoek niet meer aan bod.

Het Rekenhof heeft op 24 juni 2015 een voorontwerp van verslag ter commentaar gestuurd 
aan de betrokken FOD’s. De FOD Personeel en Organisatie verstrekte in een brief van 
22 juli 2015 een aantal toelichtingen die echter geen aanleiding gaven tot een aanpassing 

480 Bv.	verzekeringen,	telecommunicatie,	bewaking	of	reiniging	van	de	lokalen,	opleidingen.
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van de onderzoeksbevindingen. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu hadden bij het afsluiten van dit Boek niet geantwoord.

Het Rekenhof stuurde op 26 augustus 2015 een ontwerpverslag aan de toezichthoudende 
ministers. De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord bij brief 
van 1 oktober 2015. Haar antwoord wordt behandeld in punt 4. Van de toezichthoudende 
ministers van de FOD Personeel en Organisatie en de FOD Buitenlandse Zaken, Buiten-
landse Handel en Ontwikkelingssamenwerking had het Rekenhof bij het afsluiten van dit 
Boek geen antwoord ontvangen.

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Gunning van de opdrachten

2.1.1	 Looptijd	van	de	opdracht:	basisprincipes	van	gelijkheid	en	mededinging
Krachtens het principe van de mededinging, één van de belangrijkste basisbeginselen van 
de overheidsopdrachtenreglementering, kan een aanbestedende overheid zich niet voor 
langere termijn verbinden aan een bepaalde medecontractant en moet ze regelmatig op-
nieuw de markt raadplegen. Over het algemeen geldt een maximale looptijd van vier jaar 
als redelijk, hoewel de specifieke omstandigheden van een concrete opdracht eventueel een 
langere looptijd kunnen vereisen. De nieuwe overheidsopdrachtenregelgeving bevestigt 
overigens expliciet deze termijn van vier jaar481.

Zowel bij de FOD Personeel en Organisatie (twee dossiers), de FOD Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (één dossier) als bij de FOD Volksge-
zondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (twee dossiers) werd de indicatieve 
looptijd van vier jaar soms ruimschoots overschreden via opeenvolgende stilzwijgende ver-
lengingen. Dergelijke uitbreidingen vormen een inbreuk op het Gemeenschapsrecht, met 
name op het mededingings- en gelijkheidsbeginsel. Het Rekenhof wijst in dit verband naar 
de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, dat oordeelde dat de plicht tot eerbie-
diging van het transparantiebeginsel en het beginsel van de gelijke behandeling van de 
inschrijvers op een overheidsopdracht niet alleen betrekking heeft op de gunningsfase, 
maar ook geldt tijdens de uitvoeringsfase. Een wezenlijke wijziging van een gegunde op-
dracht tijdens de uitvoering vormt een nieuwe overheidsopdracht, waarvoor een nieuwe 
gunningsprocedure moet worden uitgeschreven482.

2.1.2	 Geldende	overheidsopdrachtenregelgeving
De FOD Personeel en Organisatie (vier dossiers) en de FOD Buitenlandse Zaken, Buiten-
landse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (twee dossiers) plaatsten een beperkt aan-
tal recentere overheidsopdrachten ten onrechte volgens de niet langer geldende regelgeving 
uit 1993.

481 Artikel	37,	§	2,	van	de	Overheidsopdrachtenwet	2006.
482 Europees	Hof	van	Justitie,	19	juni	2008,	C-454/06,	Pressetext Nachrichtenagentur,	rechtsoverwegingen	34	tot	37.
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2.1.3 Opmaak van het gunningsverslag
De regelgeving op de overheidsopdrachten impliceert dat de verschillende stappen in de 
besluitvorming over de gunning van de opdrachten afdoende en op een gestructureerde 
wijze zijn onderbouwd. De aanbestedende overheid moet in elk dossier een gedetailleerd 
gunningsverslag opstellen waarin alle aspecten van de toewijzing (waaronder de kwalita-
tieve selectie, de regelmatigheid van de offertes en de beoordeling van de gunningscriteria) 
na de vereiste analyse van de kandidaturen en/of offertes op een omstandige wijze worden 
uiteengezet. Dit document kan achteraf als basis dienen voor het opstellen van de gemoti-
veerde beslissing.

Het Rekenhof stelde vast dat bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ont-
wikkelingssamenwerking in twee dossiers de motivering van de gunning in hoofdzaak 
steunde op een puntentabel, zonder verdere verantwoording van de toegekende punten in 
het gunningsverslag.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zette de verificatie 
van de uitsluitingsgronden, van de technische en administratieve regelmatigheid van de 
offertes en de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria in drie dossiers slechts zeer 
summier uiteen in het gunningsverslag.

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft 
in één dossier alleen de gunningscriteria onderzocht, terwijl uit het gunningsverslag niet 
bleek dat ook de uitsluitingsgronden, de kwalitatieve selectiecriteria en de regelmatigheid 
van de offertes werden getoetst. Ook de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-
keten en Leefmilieu liet deze toetsing na in twee dossiers.

2.1.4 Gemotiveerde beslissing
Artikel 29, § 2, van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leverin-
gen en diensten (hierna de “Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten”) bepaalt dat 
voor opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave niet hoger is dan 85.000 euro (exclusief 
btw), de aanbestedende overheid een gemotiveerde beslissing opstelt wanneer ze de op-
dracht gunt, ongeacht de procedure. Dit geldt dus ook voor de opdrachten die worden ge-
gund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het Rekenhof stelde vast 
dat de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in 
twee dossiers geen gemotiveerde beslissing heeft opgesteld.

2.1.5	 Formele	motivering	van	het	gebruik	van	de	onderhandelingsprocedure	zonder	
bekendmaking

Overheidsopdrachten worden in principe gegund bij aanbesteding of bij offerteaanvraag. 
Zij kunnen slechts bij onderhandelingsprocedure worden gegund in de wettelijk vastge-
legde gevallen483. Wanneer de overheid een beroep doet op de onderhandelingsprocedure, 
moet uit de formele motivering blijken dat de voorwaarden vervuld zijn om zich te beroe-
pen op deze procedure.

483 Artikelen 13 en 17 van de Overheidsopdrachtenwet 1993.
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In één dossier liet de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
na de wettelijke grondslag voor het beroep op de onderhandelingsprocedure expliciet te 
vermelden. Een tweede dossier voldeed niet aan alle voorwaarden vereist om zich te base-
ren op de mogelijkheid tot het plaatsen van herhalingsopdrachten484.

In twee dossiers steunde deze FOD zich op de technische specificiteit485, zonder afdoende 
aan te tonen dat de technische gronden de gunning van de opdracht aan deze dienstverle-
ner wettigden.

2.1.6	 Informatieverplichting
Bij opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave de drempel van 67.000 euro (exclusief 
btw) overschrijdt, moet de aanbestedende overheid onmiddellijk na het nemen van de gun-
ningsbeslissing aan de gekozen inschrijver de gemotiveerde beslissing meedelen486.

Bij opdrachten waarvan de goed te keuren uitgave de drempel van 85.000 euro (exclusief 
btw) niet overschrijdt, moet de aanbestedende overheid onmiddellijk na het nemen van de 
gunningsbeslissing de gekozen inschrijver schriftelijk informeren dat zijn offerte werd ge-
kozen, waarna de inschrijver binnen een termijn van dertig dagen om nadere toelichtingen 
kan verzoeken487.

Zowel de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
als de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft deze in-
formatieverplichting in twee dossiers niet nageleefd.

2.2 Uitvoering van de overeenkomst

2.2.1 Borgstelling488

Een opdrachtnemer is, behalve in een aantal uitzonderingsgevallen489, steeds verplicht een 
borgtocht te stellen binnen dertig kalenderdagen volgend op de dag waarop de opdracht 
wordt gesloten, tenzij de opdrachtdocumenten in een langere termijn voorzien490. Deze 
borgtocht dient als onderpand voor het nakomen van de verplichtingen van de aannemer 
tot de opdracht volledig is uitgevoerd.

Het Rekenhof stelde in één dossier van de FOD Personeel en Organisatie vast dat de borg 
verkeerd was berekend. In vijf dossiers ontbrak het bewijs dat de borg werd gesteld of was 
het niet duidelijk of de borg tijdig was gesteld binnen de termijn van 30 kalenderdagen491.

484 Artikel	17,	§	2,	2°,	b),	van	de	Overheidsopdrachtenwet	1993.
485 Artikel	17,	§	2,	1°,	f),	van	de	Overheidsopdrachtenwet	1993.
486 Artikel	65/8,	§	1,	3°,	van	de	Overheidsopdrachtenwet	1993.
487 Artikel	29,	§	2,	van	de	Rechtsbeschermingswet	Overheidsopdrachten.
488 De regels m.b.t. de borgtocht worden vermeld in de artikelen 5 tot en met 9 van de Algemene Aannemingsvoor-

waarden	voor	aanneming	van	werken,	leveringen	en	diensten	die	als	bijlage	zijn	opgenomen	bij	het	koninklijk	be-
sluit	van	26	september	1996	(hierna	“de	AAV”),	respectievelijk	artikelen	25	tot	en	met	29	van	het	koninklijk	besluit	
van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de conces-
sies	voor	openbare	werken	(hierna	“het	kB	AUR	van	14	januari	2013”).

489 Zie	artikel	25,	§	1,	van	het	kB	AUR	van	14	januari	2013.	
490 Artikel	27	van	het	kB	AUR	van	14	januari	2013.	
491 Artikel	5,	§	3,	van	de	AAV	en	artikel	27,	§	1,	van	het	kB	AUR	van	14	januari	2013.
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Bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kon 
het Rekenhof in twee dossiers niet met zekerheid vaststellen of de borg was gesteld binnen 
de termijn. Bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu was 
in één dossier de borg niet binnen de termijn gesteld.

Het Rekenhof kon uit de betrokken dossiers opmaken dat de voormelde FOD’s de in de re-
glementering opgenomen maatregelen of sancties niet hebben toegepast492.

2.2.2	 Betalingstermijn
De betalingstermijn voor overheidsopdrachten van diensten, gegund onder toepassing van 
de Overheidsopdrachtenwet 1993, bedraagt 50 kalenderdagen vanaf de beëindiging van de 
keuringsformaliteiten en na ontvangst van de factuur493. De betalingstermijn voor over-
heidsopdrachten van diensten, gegund onder toepassing van de Overheidsopdrachtenwet 
2006, bedraagt 30 kalenderdagen na het verstrijken van de verificatietermijn494.

Het Rekenhof onderzocht de naleving van deze termijnen en stelde vast dat de FOD Perso-
neel en Organisatie, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
respectievelijk acht, zesentwintig en elf facturen met vertraging betaalden, zonder de van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigde verwijlintresten te vereffenen495.

2.2.3	 Verantwoording	en	aanvaarding	van	de	prestaties
Betalingen mogen enkel worden gedaan voor verstrekte en aanvaarde diensten496. Dit houdt 
in dat de prestaties slechts mogen worden betaald indien de aanbestedende overheid heeft 
vastgesteld dat zij voldoen aan de voorschriften van het bijzonder bestek. Deze vaststel-
lingen worden opgenomen in een proces-verbaal van oplevering voor de opdrachten die de 
drempel uit de reglementering (8.500 euro excl. btw) overschrijden497.

Het Rekenhof stelde in twee dossiers van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel 
en Ontwikkelingssamenwerking vast dat de FOD voor zeven facturen geen proces-verbaal 
van oplevering kon voorleggen.

3 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof merkte op dat in een aantal administratieve dossiers bepaalde relevante dos-
sierstukken ontbraken. Het beveelt dan ook aan een volledig administratief dossier bij te 
houden van de gunning en de uitvoering van elke overeenkomst, om de interne en externe 
controle mogelijk te maken.

Meerdere overheidsopdrachten hadden een werkelijke looptijd die de duur van vier jaar 
ruimschoots overschreed. Rekening houdende met de bepalingen van de nieuwe Over-
heidsopdrachtenwet 2006, moet de looptijd van de opdrachten in principe beperkt zijn tot 

492 Voorzien	in	artikel	6,	§	§	1	en	2,	en	artikel	20,	§	6,	van	de	AAV	of	in	artikel	29	van	het	kB	AUR	van	14	januari	2013.
493 Artikel	15,	§	2,	van	de	AAV.
494 Artikelen	150	en	160	van	het	kB	AUR	van	14	januari	2013.
495 Artikel	15,	§	4,	van	de	AAV,	uitdrukkelijk	bevestigd	in	artikel	69	van	het	kB	AUR	van	14	januari	2013.
496 Artikel 8 van de Overheidsopdrachtenwet 1993 en artikel 7 van de Overheidsopdrachtenwet 2006.
497 	Artikel	74,	§	2,	van	de	AAV.	Momenteel	is	artikel	156	van	het	kB	AUR	van	toepassing.
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vier jaar. Afwijkingen op deze termijn zijn enkel mogelijk mits een expliciete en afdoende 
motivering. Het Rekenhof beveelt dan ook aan alle langlopende overeenkomsten kritisch 
door te lichten en deze eventueel opnieuw in mededinging te stellen.

Het Rekenhof benadrukt daarnaast het belang van een volledig en gedetailleerd gunnings-
verslag, dat later als basis dient voor de gemotiveerde beslissing. Deze gemotiveerde be-
slissing moet ook alle gegronde motieven bevatten wanneer een beroep wordt gedaan op 
de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking498. De FOD’s dienen ook strikter te 
waken over de naleving van de voorschriften over de informatieplicht499.

Op het vlak van de uitvoering van de opdrachten beveelt het Rekenhof aan de reglementai-
re voorschriften over de borgstelling nauwgezet na te leven en zo nodig de vooropgestelde 
maatregelen of sancties systematisch toe te passen.

In geval van laattijdige betaling van facturen, moeten de FOD’s verwijlintresten beta-
len, vermits die van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd zijn aan de 
dienstverlener.

In het kader van het principe van de verstrekte en aanvaarde diensten mogen de facturen 
slechts worden betaald indien de prestaties deugdelijk zijn uitgevoerd. Voor de opdrachten 
die de drempel uit de reglementering overschrijden (8.500 euro, exclusief btw), moeten de 
FOD’s dus, voor de betaling, de verificatieverplichtingen naleven via de opmaak van een 
proces-verbaal.

4 Antwoord van de toezichthoudende ministers

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid deelde in een brief van 1 oktober 2015 mee 
dat ze de aanbevelingen van het Rekenhof ter harte zal nemen om de aankoopprocessen 
van de FOD en de interne controle erop te verbeteren. Zij meldde dat de administratie initi-
atieven neemt op het vlak van de volledigheid van de dossiers, het beperken van de looptijd 
van de overheidsopdrachten en de correcte toepassing van de regels i.v.m. de borgtocht. 
Wat de overige opmerkingen betreft, zijn de nodige beheersmaatregelen al uitgevoerd of in 
de nabije toekomst gepland, zoals o.m. de opmaak van “kwaliteitshandboeken” inzake de 
aankoopprocessen en Fedcom, een nieuwe communicatie van de wet- en regelgeving inzake 
overheidsopdrachten aan de diensthoofden en een efficiëntere interne controle.

498  Deze formele motiveringsplicht wordt bevestigd in de Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten.
499  momenteel opgenomen in titel II van de Rechtsbeschermingswet Overheidsopdrachten.
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Overeenstemming van de  
uitgaven voor de elektronische 
stemming
Het Rekenhof heeft de verschillende overheidsopdrachten en contracten voor het elektronisch 
stemmen geanalyseerd, waarin uitgaven werden gedaan met het oog op de verkiezingen van 
25 mei 2014. Het heeft ook de maatregelen onderzocht die de FOD Binnenlandse Zaken heeft 
getroffen na de informaticabug die bij die verkiezingen opdook.

Door de ouderdom van de overheidsopdrachten heeft het Rekenhof de aankoopprocedures van 
de elektronische stemsystemen Jitès/Digivote niet kunnen verifiëren. Niettemin is het van oor-
deel dat de looptijd van die opdrachten abnormaal lang is geweest.

Het Rekenhof heeft de kosten voor de verschillende stemsystemen in het kader van de verkie-
zingen van 2014 in kaart gebracht en stelt vast dat de kosten voor het nieuwe elektronische 
stemsysteem met papieren bewijsstuk correct tussen de federale Staat en de deelstaten werden 
verdeeld.

1 Inleiding

1.1 Overzicht
Het geautomatiseerde stemmen werd voor het eerst getest in 1991. De wet van 11 april 1994 tot 
organisatie van de geautomatiseerde stemming breidde het uit naar bepaalde gemeenten 
en kieskantons. Sindsdien werden verschillende informaticasystemen ontwikkeld en ge-
bruikt bij de verkiezingen.

1.1.1	 Systeem	Jitès/Digivote
Na de positieve test van 1991 besloot de federale Staat het gebruik van systemen voor elek-
tronisch stemmen via magneetkaarten voor de verkiezingen vanaf 1994 te promoten. Twee 
systemen werden parallel uitgerold in de betrokken gemeenten: het systeem Jitès en het 
systeem Digivote. Ze gebruiken grotendeels dezelfde broncode. Beide systemen werden 
voor de daaropvolgende verkiezingen die de federale overheid organiseerde, gebruikt.

Vanaf 2007 zorgde één firma voor het beheer, de aanpassing en de ondersteuning van de 
twee systemen, die voortaan enkel nog met dezelfde software zouden werken. Met die firma 
werden verschillende bijakten ondertekend om de goede werking en de aanpassing van de 
systemen te waarborgen. Voor de verkiezingen van 2014 werd de software nog gebruikt in 
de gemeenten die over het stemsysteem Jitès beschikten (39 gemeenten in het Waalse Ge-
west en 17 gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

1.1.2	 Systeem	Codi
In 2007 lanceerde de federale Staat een overheidsopdracht voor het leveren van een IT-
oplossing voor het opslaan, verwerken en verspreiden van de resultaten van de Europese, 
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federale, gewestelijke en gemeenschapsverkiezingen. Die opdracht werd gegund voor het 
programma Codi. Hij is vervallen sinds 31 december 2014. Een nieuw digitaal verzendings-
systeem zou moeten worden ontwikkeld en de komende jaren zou de FOD Binnenlandse 
Zaken in samenwerking met de deelstaten een nieuwe overheidsopdracht moeten gunnen.

1.1.3	 Systeem	Smartmatic
In 2007 werd in de studie BeVoting, uitgevoerd door een consortium van Belgische univer-
siteiten, aanbevolen af te zien van een volledig geautomatiseerd stemsysteem, ten voordele 
van een verbeterde versie van het stemsysteem met papieren stembiljetten waarbij enkel 
het uitbrengen, het lezen en het tellen van de stemmen geautomatiseerd zouden zijn. Steu-
nend op die studie sprak in juli 2008 zowel in de Kamer als in de Senaat een parlementaire 
meerderheid zich uit voor de goedkeuring van een verbeterd elektronisch stemsysteem met 
papieren bewijsstuk500.

Vervolgens werd een overheidsopdracht voor de aankoop van een nieuw elektronisch stem-
systeem gegund op basis van een samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het 
Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die opdracht, in verschillende percelen en 
schijven501, werd toegewezen aan de firma Smartmatic. Haar elektronisch stemsysteem met 
papieren bewijsstuk werd voor het eerst gebruikt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober 2012 in 151 gemeenten in het Vlaams Gewest en in 2 gemeenten in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Die gemeenten hebben het ook gebruikt bij de parlementsverkie-
zingen van 25 mei 2014.

1.2 Onderzoek van het Rekenhof
Het Rekenhof heeft de wettigheid en regelmatigheid onderzocht van de overheidsopdrach-
ten voor de elektronische stemming en de telling van de stemmen, die de algemene directie 
Instellingen en Bevolking (AD IB) van de FOD Binnenlandse Zaken heeft gegund sinds de 
Kamer en Senaat in 2008 bovenvermelde resoluties goedkeurden. Het is ook nagegaan hoe 
de uitvoering van die opdrachten is opgevolgd.

Het Rekenhof wijst er ook op hoeveel het gebruik van de verschillende elektronische stem-
systemen bij de verkiezingen van 2014 heeft gekost en is nagegaan of die kosten correct 
werden verdeeld tussen de FOD en de derden die betrokken waren bij de financiering van 
het nieuwe elektronische stemsysteem met papieren bewijsstuk.

Op 28 augustus 2015 werd een ontwerpverslag ter commentaar overgezonden aan de 
FOD Binnenlandse Zaken en de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Op 

500 Voorstel	van	resolutie	van	de	heer	Verherstraeten	c.s.	(DOC	52	1278),	goedgekeurd	in	de	kamer	op	10	juli	2008,	en	
voorstel	van	resolutie	van	de	heer	Claes	(4-828—2007/2008),	goedgekeurd	in	de	Senaat	op	18	juli	2008.

501 Het	voorwerp	en	de	aard	van	die	opdracht	worden	gedefinieerd	in	artikel	A.3	van	het	bestek:
 “Deze overheidsopdracht heeft als algemeen voorwerp de ontwikkeling van een elektronisch stemsysteem en de gelei-

delijke invoering daarvan in de Belgische gemeenten vanaf de gewestelijke en Europese verkiezingen van juni 2009. Het 
betreft een gemengde gezamenlijke opdracht die voornamelijk uit diensten bestaat maar ook leveringen omvat (art. 
19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van 
werken, leveringen en diensten) en die wordt georganiseerd voor rekening van de FOD Binnenlandse Zaken (AD Instel-
lingen en Bevolking) en voor de gewesten die zich er bij wensen aan te sluiten. Deze gezamenlijke opdracht wordt dus 
als een opdracht van diensten beschouwd”.
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25 september 2015 heeft de minister het Rekenhof de gedetailleerde antwoorden van de AD 
IB (dienst Verkiezingen) overgezonden. Ze werden opgenomen in dit artikel.

2 Onderzoek van de bestellingen uit 2013 en 2014

2.1 Overheidsopdrachten Jitès/Digivote
De oorspronkelijke overheidsopdrachten dateren van het begin van de jaren 1990. De FOD 
Binnenlandse Zaken kon het Rekenhof niet alle oorspronkelijke documenten voorleggen 
over de ontwikkeling en de aankoop van materieel tussen 1992 en 1998, hoewel er in 2013 en 
2014 nog bestellingen via die opdrachten gebeurd zijn.

In juni 2013 werd een eerste bijakte bij de Jitès/Digivote-contracten ondertekend, om de 
stemprogramma’s aan te passen aan de uitvoering van de zesde staatshervorming. Die 
opdracht werd gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, in de 
veronderstelling dat er maar één enkele leverancier zou zijn502. Ze werd toegewezen voor 
218.994 euro zonder btw. In november 2013 werd bij dezelfde firma een bijkomende bestel-
ling geplaatst (van 24.502,50 euro met btw) volgens dezelfde procedure, om de volgorde 
waarin de stemschermen verschenen te wijzigen (Kamer – Gewesten – Europa503).

Ten slotte werd op 10 maart 2014 een nieuwe bijakte ondertekend voor onderhoud van en 
bijstand voor het Jitès/Digivote-materieel, met het oog op de gelijktijdige verkiezingen van 
25 mei 2014. De bestelbon vermeldt een totaalprijs van 1.065.526 euro met btw voor onder-
houd en bijstand in 1.258 stembureaus. Daarbij wordt rekening gehouden met het bijkomen-
de uur bijstand504 dat nodig was omdat de minister van Binnenlandse Zaken had besloten 
de stembureaus een uur later te sluiten.

De kosten voor het eerder aangekochte materieel buiten beschouwing gelaten, bedroe-
gen de kosten voor de systemen Jitès/Digivote505 voor de gelijktijdige verkiezingen van 
25 mei 2014 in totaal 1.309.022,50 euro met btw, d.i. 1.040,56 euro per stembureau.

Het Rekenhof benadrukt de abnormaal lange looptijd van deze overheidsopdrachten. Om-
dat de systemen gedateerd zijn, werden ze wel voor het laatst gebruikt tijdens de gelijktij-
dige verkiezingen van 2014. De initiële opdracht heeft uiteindelijk meer dan twintig jaar 
gelopen.

2.2 Overheidsopdracht CODI
De minister van Binnenlandse Zaken en de firma hebben op 10 maart 2014 een bijakte bij 
de initiële overeenkomst ondertekend om de uitwerking van de initiële overeenkomst te 
verlengen tot 31 december 2014. Die bijakte legde een prijs van 1.242.634 euro met btw vast 
om de CODI-software bij de gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014 te gebruiken (zonder 
kosten voor de goedkeuring).

502 Artikel	17,	§	2,	1°,	f),	van	de	wet	van	24	december	1993	betreffende	de	overheidsopdrachten	en	sommige	opdrach-
ten	voor	aanneming	van	werken,	leveringen	en	diensten.

503 Bij vorige gelijktijdige verkiezingen was de volgorde als volgt bepaald door het ministerieel besluit van 14 april 2009: 
Europa	–	Federaal	parlement	(kamer	en	dan	Senaat)	–	Gewesten.

504 De	prijs	voor	het	onderhoud	per	bijkomend	uur	bedroeg	60,50	euro	met	btw	per	stembureau.
505 De	kosten	voor	de	goedkeuring	buiten	beschouwing	gelaten,	zie	punt	3.
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Op 21 mei 2014 werd een extra bestelbon voor een bedrag van 299.251,15 euro met btw aan 
de firma verzonden om op de verkiezingsdag in de verschillende kantons over technici 
te beschikken. Door de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, de 
afschaffing van de directe verkiezing voor de Senaat en het verbod op de meervoudige kan-
didaturen moest het CODI-programma bovendien worden aangepast, voor een bedrag van 
796.135,23 euro met btw. Tot slot moest het CODI-programma opnieuw worden gewijzigd 
om de resultaten per gemeente te kunnen publiceren (toepassing van de wet van 10 febru-
ari 2014 houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen). Die wijziging heeft de Staat 
66.247,50 euro met btw gekost.

Bijgevolg bedroegen de uitgaven met betrekking tot het CODI-systeem506 voor de gelijktij-
dige verkiezingen van 25 mei 2014 2.404.267,88 euro.

2.3 Overheidsopdracht Smartmatic

2.3.1	 Gunning	van	de	opdracht
Het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Vlaams en Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest, dat inspiratie haalde uit de studie BeVoting, voorzag in een gezamenlijke 
opdracht met verschillende percelen en verschillende schijven. Bij de ondertekening was 
bovendien bepaald dat de opdracht zou worden gegund via onderhandelingsprocedure met 
bekendmaking, waarvoor de FOD Binnenlandse Zaken zou worden aangewezen als leiding-
gevende dienst. Op voorwaarde dat precieze bekendmakingsregels worden nageleefd, mag 
immers een beroep worden gedaan op die procedure wanneer de aard van de aangekochte 
diensten zodanig is dat de specificaties van de opdracht niet voldoende nauwkeurig kun-
nen worden bepaald om de toewijzing toe te laten volgens de procedure van aanbesteding 
of offerteaanvraag507.

Uit de afwikkeling van de procedure bleek dat die keuze pertinent was: er waren verschil-
lende onderhandelingsrondes met elk van de in aanmerking genomen kandidaten nodig 
en ze moesten elk drie BAFO’s508 indienen om de offertes te kunnen vergelijken. De over-
heidsopdracht werd op een strikte wijze afgewikkeld, waarbij de FOD Binnenlandse Zaken 
de wet en het beginsel van de gelijkheid tussen de inschrijvers heeft geëerbiedigd. De FOD 
werd daarbij bijgestaan door een gespecialiseerd advocatenkantoor.

Niettemin moet erop worden gewezen dat de FOD in de loop van de procedure om prakti-
sche redenen ervan heeft afgezien de prijs te vragen van een systeem met een traditionele 
urne en de voorkeur heeft gegeven aan de variant met een elektronische urne. De FOD was 
immers van oordeel dat de resultaten sneller zouden kunnen worden gepubliceerd aan de 
hand van een elektronische urne, en dat zo geen stemopnemingsbureaus zouden moeten 
worden opgericht of die bijkomende taak niet zou moeten worden opgelegd aan de leden 
van de stembureaus. Met behulp van een dergelijke urne moesten ook drukfouten in de bar-
codes onmiddellijk kunnen worden opgemerkt. De auteurs van de studie BeVoting hadden 
nochtans aangeraden een traditionele urne te gebruiken, omdat die het stemgeheim beter 

506 De	kosten	voor	de	goedkeuring	buiten	beschouwing	gelaten,	zie	punt	3.
507 Artikel	17,	§	3,	vierde	lid,	van	de	voornoemde	wet	van	24	december	1993.
508 BAFO staat voor best and final offer,	d.w.z.	de	offerte	na	de	onderhandelingen,	die	normaal	gezien	het	laatste	en	

beste voorstel van de kandidaat is in het kader van een onderhandelingsprocedure.
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garandeert. In zijn advies van 19 juli 2014 was het College van deskundigen509 van oordeel 
dat een traditionele urne ook voor meer eenvoud en transparantie zorgt.

2.3.2 Kosten en kostenverdeling

Ontwikkelingskosten Smartmatic
Artikel 2, § 3, van het voornoemde samenwerkingsakkoord legt het aandeel van de ge-
westen in de financiering van de Smartmatic-ontwikkelingen vast. De gewesten moesten 
samen een derde van de kosten voor de vaste schijven van de opdracht dragen in verhou-
ding tot het aantal kiezers ingeschreven in elk gewest bij de federale verkiezingen van 
10 juni 2007: dit betekende 2,56 % voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7,67 % van een 
derde) en 20,19 % voor het Vlaams Gewest (60,56 % van een derde). Het aandeel van het 
Waalse Gewest, dat niet wenste deel te nemen aan het akkoord, werd door de federale Staat 
ten laste genomen.

De FOD Binnenlandse Zaken heeft het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via 
brieven van 23 september 2013 gevraagd hun aandeel in de hardware te betalen en via brie-
ven van 10 maart 2014 om hun aandeel in de software. Het Vlaams gewest heeft zijn twee 
aandelen begin 2015 betaald, terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn bijdrage in per-
ceel 1 (24.456 euro) nog moest betalen op 31 juli 2015. Zijn aandeel in perceel 2 (24.568 euro) 
werd betaald op 28 april 2014.

Aankoop van het Smartmatic-materieel
De hardware die de gemeenten of de gewesten aankopen, is hun eigendom, overeenkomstig 
artikel 5, § 1, van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming 
met papieren bewijsstuk. De federale Staat kan in de investeringskosten bijdragen tot twin-
tig procent ervan volgens de normen in verband met het aantal stemsystemen bepaald door 
de koning bij een in ministerraad overlegd besluit.

Volgens de raamovereenkomst waarin artikel 1 van het voornoemde samenwerkingsak-
koord voorziet, heeft het Vlaams Gewest 2.528 stemsystemen aangekocht voor in totaal 
27.785.030 euro met btw510. Het heeft op 8 november 2012 een schuldvorderingsverklaring 
van 5.557.006 euro ingediend (20 % van 27.785.030 euro).

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 20 december 2012 ook een schuldvorderings-
verklaring van 131.891 euro, zijnde de subsidie van 20 % voor 60 stemsystemen, ingediend.

De federale Staat heeft de subsidies in december 2012 aan de twee gewesten gestort en 
geboekt op de basisallocatie 13.51.94.74.22.08 bedoeld voor de investeringsuitgaven op 
de begroting van datzelfde jaar. Het Rekenhof stelt vast dat de economische classifi-
catie van die uitgaven verkeerd is in het licht van de ESR-regels: aangezien het om een 

509 Opgericht bij artikel 24 van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren 
bewijsstuk.

510 De	eenheidsprijs	van	de	stemsystemen	was	vastgelegd	op	9.083,40	euro	zonder	btw.
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subsidie gaat, had de verrichting moeten worden geboekt als een overdracht511 en niet als 
een investeringsuitgave.

Bovendien heeft het Vlaams Gewest tegen de voorwaarden van de raamovereenkomst 
758 niet-gesubsidieerde stemsystemen aangekocht voor acht bijkomende gemeenten. We-
gens budgettaire redenen heeft de federale regering haar tussenkomst immers beperkt tot 
de gemeenten die in het verleden al elektronisch gestemd hadden. De Vlaamse regering 
heeft die voorwaarden aanvaard in een brief van 16 januari 2012. Zo beperkt de raamover-
eenkomst die de federale Staat, het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
firma op 30 januari 2012 hebben ondertekend, de toegang tot de subsidie. De raamover-
eenkomst vermeldt immers dat de federale subsidie uitsluitend zal worden toegekend voor 
zover een beslissing van de ministerraad de desbetreffende verbintenis bevestigt.

Kosten voor bijstand Smartmatic
De kosten voor bijstand op de verkiezingsdag zijn ten laste van de federale Staat512. De firma 
diende een factuur van 1.910.155 euro met btw in voor technische bijstand tijdens de gelijk-
tijdige verkiezingen van 25 mei 2014. Dat bedrag werd berekend rekening houdend met het 
aantal kiezers513, waaraan een strategische reserve van 30 volledige bureaus werd toege-
voegd. Het contractuele bedrag voor die verkiezingen was bepaald op 0,51 euro per kiezer.

Samenvatting
De totale kosten voor de aankoop van de Smartmatic-stemsystemen bedroegen 
38.795.272 euro, waarvan 7.249.231 euro ten laste van de federale Staat, terwijl het saldo ten 
laste wordt genomen door het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Globale kosten voor de Smartmatic-systemen (in euro, btw en boetes voor  laattijdigheid inbegrepen)

Bedrag

Gesubsidieerde aankoop van de stemsystemen via de raamovereenkomst 28.444.485

Niet-gesubsidieerde aankoop van stemsystemen via de raamovereenkomst 8.331.112

Onderzoek en ontwikkeling prototype hardware 534.895

Experiment hardware 472.010

Ontwikkeling van de software 1.012.770

Totaal voor de aankoop 38.795.272

Bron: Rekenhof en FOD Binnenlandse Zaken

De kosten voor technische bijstand voor de gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014 be-
droegen 1.910.155 euro, volledig ten laste van de federale Staat.

511 Economische codes 45.25 – Inkomstenoverdrachten aan andere institutionele groepen: Vlaamse Gemeenschap en 
Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest,	en	45.35	–	Inkomstenoverdrachten	aan	andere	institutionele	groepen:	Brussels	
Hoofdstedelijk Gewest.

512 Artikel	5,	§	3,	van	de	voornoemde	wet	van	7	februari	2014.
513 Volgens de bewijsstukken hebben 2.833.496 kiezers Smartmatic gebruikt.
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3	 Kosten	voor	de	goedkeuring	en	andere	specifieke	aankopen

De wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming bepaalt dat een 
erkende instelling stemsoftware moet goedkeuren: de leverancier van de systemen moet 
daarvoor zorgen, op kosten van de federale Staat514.

De gebruikte toepassingen werden goedgekeurd door een auditkantoor op basis van een 
onderaannemingscontract dat de dienstverstrekkers en dat kantoor sloten. De kosten voor 
de goedkeuring van de systemen Jitès/Digivote en CODI voor de gelijktijdige verkiezingen 
van 2014 bedroegen respectievelijk 108.900 euro met btw en 42.350 euro met btw. Voor het 
Smartmatic-systeem waren de kosten voor die goedkeuring inbegrepen in de ontwikke-
lingskosten van de aannemer.

Ook moesten bepaalde specifieke aankopen worden gedaan om de goede organisatie van 
de elektronische stemming te verzekeren: 6.292 euro met btw voor het verstrekken van de 
broncodes aan het College van deskundigen en 23.595 euro met btw voor het aanmaken van 
de diskettes.

4 Informaticabug

Bij de gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014 heeft zich een informaticabug (software-
probleem) voorgedaan bij de boeking van de resultaten. De CODI-boekingssoftware wei-
gerde bepaalde resultaten van elektronische stembureaus van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en van het Waals Gewest voor verwerking. Na analyse is gebleken dat het incident 
veroorzaakt werd door een programmeerfout in een module van het Jitès-systeem die sa-
menhangt met de aanpassingen die in juni 2013 gevraagd werden.

Aangezien de FOD Binnenlandse Zaken van oordeel was dat de firma voor het probleem 
aansprakelijk was, heeft hij in een eerste fase de betaling van de facturen in verband met 
het verloop van die verkiezingen geblokkeerd515. De firma heeft die blokkering betwist om-
dat het van oordeel was dat bepaalde facturen betrekking hadden op opdrachten met een 
ander voorwerp dan de prestaties die met de informaticabug te maken hadden. De FOD 
Binnenlandse Zaken heeft de geleden schade vervolgens geraamd op een totaalbedrag van 
524.110,23 euro en heeft de firma gevraagd dat bedrag te vergoeden516.

De twee partijen hebben gesprekken gevoerd om hun geschillen te regelen en dat heeft 
geleid tot de ondertekening van een dading517 op 10 oktober 2014. De firma heeft aanvaard 
om één forfaitaire en definitieve schadevergoeding van 405.900 euro aan de FOD Binnen-
landse Zaken te betalen die alle materiële schade, kosten en andere ongemakken dekte, met 
inbegrip van de forfaitaire en definitieve schadevergoeding van de door de FOD geleden 
morele schade (die op 125.000 euro werd geraamd). Door de overeenkomst te onderteke-
nen zag elke partij definitief en onherroepelijk af van het opstarten of voortzetten van een 

514 Bij toepassing van het koninklijk besluit van 18 april 1994 tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden 
van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische systemen voor het optellen van de stemmen.

515 Brief van 18 augustus 2014.
516 Brief van 24 september 2014.
517 Het gaat om een dading in de zin van de artikelen 2044 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.
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procedure tegen de andere partij om een reden of een voorwerp dat verband houdt met het 
verloop van de verkiezingen van 25 mei 2014. De dading is uitgevoerd door drie creditnota’s 
in mindering te brengen op nog te betalen facturen.

Het Rekenhof merkt op dat het bedrag dat de FOD Binnenlandse Zaken heeft gekregen 
(405.900 euro) nagenoeg 25 % lager ligt dan het bedrag van de initiële raming van de gele-
den schade (524.110,23 euro).

In zijn antwoord heeft de FOD verduidelijkt dat het bedrag werd verlaagd na analyse door 
de diensten van de FOD in samenspraak met de minister van Binnenlandse Zaken. Het 
verschil wordt verklaard door een daling van de raming van de door de FOD geleden morele 
schade en door een herziening van het aantal gefactureerde prestatiedagen met betrekking 
tot het softwaregedeelte dat verantwoordelijk was voor de bug.

5 Conclusies en aanbevelingen

De initiële overheidsopdrachten voor de systemen Jitès/Digivote en Codi dateren respectie-
velijk van het begin van de jaren negentig en van 2007. De FOD Binnenlandse Zaken kon 
niet alle oorspronkelijke documenten van de ontwikkeling en de aankoop van materieel 
tussen 1992 en 1998 aan het Rekenhof voorleggen, hoewel er in 2014 nog bestellingen via 
die opdrachten gebeurd zijn.

Het Rekenhof onderstreept de abnormaal lange looptijd van de overheidsopdrachten voor 
de systemen Jitès/Digivote. De initiële opdracht heeft uiteindelijk meer dan twintig jaar 
gelopen.

Om zoveel mogelijk te vermijden dat er feitelijke monopolies ontstaan (en financiële renten 
die daaraan gekoppeld zijn), beveelt het Rekenhof de FOD Binnenlandse Zaken aan erop 
toe te zien dat er regelmatig mededinging wordt gegarandeerd voor de aankoop en de ont-
wikkeling van een dergelijke oplossing.

In zijn antwoord heeft de FOD aangekondigd dat de toekomstige overeenkomst voor de 
ontwikkeling van een nieuw systeem voor de digitale overzending van de resultaten, in 
samenwerking met de deelstaten, een looptijd van vijf jaar zal hebben die eenmaal kan 
worden verlengd, opdat elke overheid de kosten voor de ontwikkeling van de informatica-
toepassing kan afschrijven op twee verkiezingsdagen.

Het Rekenhof merkt op dat de FOD Binnenlandse Zaken de overheidsopdracht voor de aan-
koop van het Smartmatic-systeem op een strikte wijze heeft afgewikkeld. Om praktische 
redenen koos de FOD evenwel voor een systeem met een elektronische urne, in plaats van 
een traditionele urne zoals aangeraden door het BeVoting-consortium.

Het Rekenhof heeft geen onregelmatigheden opgemerkt in de facturen van die over-
heidsopdrachten, noch in de verdeling van de uitgaven tussen de verschillende actoren. 
De subsidies die aan de gewesten werden gestort in het kader van de aankoop van het 
Smartmatic-systeem hadden wel moeten worden geboekt als overdrachten en niet als 
investeringsuitgaven.
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Naleving van de wetgeving  
over preventie van  
arbeidsongevallen bij de  
federale overheid
Het Rekenhof stelt vast dat de federale overheidsdiensten de formele voorschriften over pre-
ventie van arbeidsongevallen goed naleven. De diverse initiatieven op het vlak van preventie 
kaderen echter niet in een globaal beleid en worden niet opgevolgd vanuit een overkoepelende 
structuur. Zo blijven de jaarverslagen die de interne diensten voor preventie en bescherming 
op het werk aan de FOD WASO richten, ongebruikt. De FOD WASO zou moeten nagaan of 
de informatie die wordt aangeleverd via het digitale platform Publiato voor de aangifte van 
arbeidsongevallen nuttig kan zijn bij de ontwikkeling van een globaal preventiebeleid.

1 Context

Het Rekenhof ging na hoe de federale overheid de reglementering over de preventie van 
arbeidsongevallen toepast518. Het onderzoek werd gevoerd bij de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg (hierna: FOD WASO) en bij een aantal federale overheidsdien-
sten. Het richtte zich enerzijds op de correcte toepassing van de formele voorschriften en 
anderzijds op de ontwikkeling van een adequaat preventiebeleid.

De reglementering over arbeidsongevallen heeft naast de procedures (de vaststelling en 
aangifte van een ongeval, de toekenning van een arbeidsongeschiktheid en de eventuele 
uitkering van een rente) in belangrijke mate oog voor preventie. De preventie van arbeids-
ongevallen is een van de belangrijkste onderdelen van het welzijnsbeleid dat iedere werkge-
ver moet uitwerken en toepassen. De werkgever spoort de risico’s waaraan de werknemers 
worden blootgesteld op en schakelt ze zo volledig mogelijk uit. Daartoe moet hij onder meer 
een interne dienst voor preventie en bescherming oprichten en daarbinnen een preventie-
adviseur aanstellen. Alle maatregelen die hij neemt, moet hij vastleggen in een globaal pre-
ventieplan, dat hij opstelt samen met de dienst voor preventie. Het preventiebeleid wordt 
door middel van jaarverslagen ter kennis gebracht van de FOD WASO. De uitwerking van 
een preventiebeleid is voornamelijk gebaseerd op de risico-analyse van ernstige arbeidson-
gevallen. Mede daarom geldt voor deze categorie van arbeidsongevallen een specifieke aan-
gifte- en opvolgingsprocedure bij de FOD WASO (naast de courante procedure van aangifte 
van arbeidsongevallen bij het Fonds voor Arbeidsongevallen).

518 Defensie maakte geen deel uit van het onderzoeksveld omdat dit departement onderworpen is aan een afzonder-
lijke regelgeving.



294

2 Reglementair kader

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk (de Welzijnswet) legt de basisprincipes op het vlak van veiligheid en de ge-
zondheid op het werk vast. In deze wet wordt “welzijn” gedefinieerd als “het geheel van 
factoren betreffende de omstandigheden waarin arbeid wordt verricht”. Dat is ruimer dan de 
klassieke visie die voornamelijk betrekking had op arbeidsveiligheid (het voorkomen van 
arbeidsongevallen), arbeidsgeneeskunde (het voorkomen van beroepsziekten) en arbeids-
hygiëne (het weren van schadelijke invloeden). Ook het begrip “arbeidsplaats” wordt zeer 
ruim omschreven als “elke plaats waar arbeid wordt verricht”. Dat impliceert dat bijvoor-
beeld een interne preventieadviseur bevoegd is voor de toepassing van de wet als de arbeid 
gebeurt in de vorm van thuiswerk.

De wet bepaalt voorts dat elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming 
op het werk opricht en een preventieadviseur moet aanstellen. Ook is een Comité voor 
Preventie en Bescherming op het Werk in de regel verplicht voor ondernemingen die ten 
minste 50 werknemers tellen.

De wet richt zich in het bijzonder op de preventie van “ernstige” arbeidsongevallen. Die 
worden gedefinieerd als ongevallen die zich op de arbeidsplaats voordoen (dus niet op weg 
van en naar het werk) en die wegens hun ernst een grondig en specifiek onderzoek vereisen 
met het oog op preventie. De wet schrijft daarvoor een strikte procedure voor: onmiddellijk 
onderzoek door de preventiedienst, opmaak van een omstandig verslag binnen tien dagen, 
treffen van bewarende maatregelen…

Het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk vormt het belangrijkste uitvoeringsbesluit van de Welzijnswet. 
Het omschrijft de opdrachten, de organisatie en de werking van de interne preventiedienst 
en het statuut van de preventieadviseurs.

In 2005 hebben een aantal federale overheidsbesturen een overkoepelende dienst opgericht 
die instaat voor het welzijn van de betrokken federale personeelsleden: de Gemeenschap-
pelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de Federale Overheid. De 
dienst bestaat uit een centrale cel (Empreva) en de eigen diensten voor preventie en be-
scherming van de aangesloten besturen. Empreva bestaat uit een medisch departement 
(gezondheidstoezicht), een multidisciplinair departement (advies inzake ergonomie, hygi-
ene, psychosociale aspecten en arbeidsveiligheid) en een administratief departement (co-
ordinatie en administratie).

Het toezicht op arbeidsongevallen behoort tot de directie “Toezicht op het Welzijn op het 
Werk”, één van de zes operationele algemene directies binnen de FOD WASO. Deze dienst 
is de opvolger van de voormalige “Technische Inspectie” en “Medische Inspectie” en staat 
in voor de naleving van het beleid inzake welzijn, zowel in de privé als in de openbare sec-
tor. Hij heeft een adviserende, preventieve en controlerende taak, die hij uitvoert door de 
ernstige arbeidsongevallen op te volgen, nationale preventiecampagnes te voeren en dit op 
basis van de aangeleverde informatie via onder meer de jaarverslagen.
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3 Onderzoeksresultaten

3.1 Toepassing van de regelgeving
Het Rekenhof stelt vast dat de overheidsdiensten de formele verplichtingen, zoals de voor-
schriften voor de aangifte van ernstige arbeidsongevallen, de uitbouw van een interne pre-
ventiedienst en aanstelling van een preventieadviseur, de opvolging van de ernstige ar-
beidsongevallen en de rapportering aan de FOD WASO door middel van jaarverslagen in 
de regel goed opvolgen.

De FOD WASO volgt de specifieke aangiften van ernstige arbeidsongevallen op. Hij verza-
melt ook de jaarverslagen van de overheidsdiensten maar ordent ze niet eenvormig (sinds 
drie jaar geen systematische archivering meer) en onderzoekt ze evenmin inhoudelijk met 
het oog op specifieke preventiemaatregelen voor de openbare sector. In hoofde van de FOD 
WASO is deze werkwijze begrijpelijk; de FOD is immers evenzeer bevoegd voor arbeidson-
gevallen en preventie in de privésector. Hij moet dan ook de controlemiddelen (140 arbeids-
inspecteurs voor het gehele grondgebied) zo doelmatig mogelijk inzetten, rekening hou-
dend met de risico’s per sector. Vanuit die optiek ligt de nadruk dan ook op de privésector, 
bijvoorbeeld op preventie van zware ongevallen, emissies, brand of explosie, met toepassing 
van de Europese Seveso-richtlijn om dergelijke risico’s te vermijden.

Ongeveer 10 % van de controles door de FOD WASO zou betrekking hebben op de openbare 
sector in ruime zin, met inbegrip van bijvoorbeeld gemeentelijke diensten, brandweerka-
zernes enzovoort. Ter illustratie vermeldt onderstaande tabel voor een aantal federale over-
heidsdiensten het aantal ernstige arbeidsongevallen in het recente verleden.

Aantal ernstige arbeidsongevallen

2012 2013 2014

Federale	Politie 10 7 8

FOD Binnenlandse Zaken 0 1 1

FOD Financiën 0 0 4

FOD Justitie 9 10 10

FOD mobiliteit en Vervoer 0 1 0

FOD Sociale Zekerheid 2 1 2

FOD Volksgezondheid 0 0 0

FOD WASO 1 1 0

Bron: Rekenhof

Het overzicht toont aan dat er in de openbare sector relatief weinig ernstige arbeidsonge-
vallen gebeuren (zeker in vergelijking met de privésector) en dat het risico zich concen-
treert in enkele specifieke besturen, zoals de FOD Justitie (m.n. het gevangeniswezen) en 
de Federale Politie. Het risico inherent aan de functie wordt bij deze besturen vergroot door 
externe factoren zoals agressie en mogelijk gewelddadige conflicten.

In navolging van de privésector, verloopt de aangifte van arbeidsongevallen in de open-
bare sector bij het Fonds voor Arbeidsongevallen sinds 1 januari 2014 elektronisch. Daartoe 
werd via de portaalsite van de sociale zekerheid de onlinetoepassing Publiato ontwikkeld. 
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Voor de aangifte van arbeidsongevallen in de openbare sector die als “ernstig” worden be-
schouwd, is deze toepassing echter pas vanaf medio 2015 bruikbaar. Voor de toekomst moet 
worden nagegaan in hoeverre de gegevens over ernstige arbeidsongevallen in Publiato de 
basis kunnen vormen voor rapporten en statistieken, zodat de toepassing ook van nut kan 
zijn bij de ontwikkeling van een preventiebeleid.

De codering van arbeidsongevallen is niet eenvormig. Voor de codering worden de NACE-
codes gebruikt die de Europese Unie en haar lidstaten toekennen aan klassen van econo-
mische activiteiten. Die codering is echter te weinig gedetailleerd voor de openbare sector. 
Naast de NACE-codes worden nog andere coderingen gebruikt voor statistische gegevens 
in het kader van Eurostat en de Internationale Arbeidsorganisatie.

Tot slot wees het onderzoek uit dat, naarmate een arbeidsongeval meer als “ernstig” wordt 
beschouwd, de gegevens accurater worden ingevoerd. De gevolgen (zowel lichamelijk als 
financieel) kunnen dan ook belangrijker zijn. De FOD WASO bevestigt dat de kwaliteit 
van de aangifte van ernstige arbeidsongevallen doorgaans hoger is. Ook aangiften die ge-
centraliseerd gebeuren (en waar dit dus frequenter gebeurt, met als gevolg een betere ver-
trouwdheid met de procedure) zijn kwalitatief beter dan aangiften van kleinere entiteiten 
op decentrale plaatsen.

3.2 Preventiebeleid
Gelet op het risicoprofiel van de openbare sector (in vergelijking met de privésector) voert 
de FOD WASO geen specifieke campagnes voor preventie van arbeidsongevallen. Evenmin 
analyseert de FOD de jaarverslagen van de openbare besturen met het oog op preventie. De 
openbare sector vormt dus geen doelgroep voor nationale preventiecampagnes; wel kunnen 
andere campagnes ondersteund worden door promotiemateriaal ter beschikking te stellen. 
De FOD organiseerde in het recente verleden wel een specifieke actie over de brandveilig-
heid bij schietstanden van de politie, waarbij de risico’s ter plaatse werden toegelicht met 
passende interventie- en preventiemaatregelen.

De FOD WASO hecht steeds meer belang aan de preventie van psychosociale risico’s op het 
werk, aangezien steeds vaker psychosociale klachten worden gesignaleerd, die volgens de 
FOD in 15 tot 20 % van de arbeidsongevallen een rol zouden spelen. De FOD WASO ont-
wikkelde in 2014 (met ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds) een checklist over de 
invloed van psychosociale aspecten, zoals werklast, ondersteuning bij het werk of gebrek 
daaraan, werkonzekerheid, recente veranderingen in de werkorganisatie, werkrelaties, vei-
ligheidsklimaat enz.

In het kader van de arbeidsveiligheid verstrekken de verschillende openbare besturen in-
formatie over veiligheidsprocedures (richtlijnen bij brand, evacuatie, instructies bij eerste 
hulp, richtlijnen bij bommelding), zowel bij indiensttredingen als tijdens de loopbaan. 
Meerdere besturen zetten voor hun personeel ook specifieke preventie- of sensibiliserings-
campagnes op, onder meer op het vlak van gezonde voeding, gezonde leefstijl, een “be hap-
py day”, ergonomie op het werk, hygiëne op de werkplaats, veiligheid voor motorrijders, 
stressbeheersing, affiches en info over psychosociale risico’s. De werkgevers moeten, samen 
met hun dienst voor preventie op het werk, dergelijke preventiemaatregelen vastleggen in 
een globaal preventieplan. Idealiter zet een dergelijk plan de preventiestrategie uiteen voor 
de nabije toekomst, bevat het een evaluatie van het verleden (bij uitstek het voorbije jaar) en 
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vermeldt het een actieplan voor het komende jaar. De diverse initiatieven verlopen echter 
niet gecoördineerd voor de hele openbare sector en hangen eerder af van de aandachtspun-
ten of de mogelijke gevoeligheden van het individueel bestuur.

De voorbije jaren is thuiswerk in de openbare sector, al dan niet structureel, beduidend 
toegenomen. De ruime definitie van “arbeidsplaats” in de reglementering (“elke plaats waar 
arbeid wordt verricht”) leidt ertoe dat een ongeval tijdens een periode van thuiswerk kan 
worden beschouwd als een arbeidsongeval. Ook in geval van thuiswerk is een interne pre-
ventieadviseur bevoegd voor de toepassing van de Welzijnswet. Het is echter niet duide-
lijk hoe in dit licht bepaalde wettelijke voorschriften moeten worden toegepast (bijvoor-
beeld inzake de keuring van de elektrische installatie). Controles van de veiligheid van de 
werkplek thuis zijn vrijwel onbestaande. Richtlijnen over preventie of arbeidsveiligheid bij 
thuiswerk in de openbare sector worden niet op structurele of eenvormige wijze verstrekt; 
nochtans gaat het in vele gevallen om algemene principes die de draagwijdte van één be-
stuur overstijgen.

De Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van de federale 
overheid is als overkoepelende dienst goed geplaatst om globale preventiecampagnes of ini-
tiatieven die van algemeen nut kunnen zijn voor de openbare sector te sturen. In het kader 
van deze audit kon de centrale cel van de dienst, Empreva, geen bijkomende informatie ver-
strekken over het preventiebeleid van (ernstige) arbeidsongevallen. Ze kon enkel verwijzen 
naar de jaarverslagen van de betrokken federale overheidsdiensten. De preventiediensten 
van een aantal federale openbare besturen werken onderling wel meermaals samen rond 
bepaalde thema’s (bijvoorbeeld het opstellen van evacuatieprocedures).

Tot slot hebben de preventieadviseurs en vertrouwenspersonen binnen de federale overheid 
bij de FOD Personeel en Organisatie een netwerk opgericht, Previus genaamd, dat vooral 
kennis en ervaringen deelt. Gezamenlijk worden specifieke thema’s bestudeerd en actuele 
thema’s uitgediept met toelichting door experten.

4 Conclusies en aanbevelingen

Dit onderzoek wees uit dat de federale openbare besturen de formele verplichtingen in-
zake arbeidsongevallen en de opvolging en rapportering ervan naleven. De controle op ar-
beidsongevallen behoort tot de directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD 
WASO. Gelet op zijn uitgebreide takenpakket en op het relatief lage risicoprofiel van de 
openbare sector inzake arbeidsongevallen, spitst deze dienst zich eerder toe op de risico’s 
in de privésector. Daardoor blijven de jaarverslagen van de interne diensten voor preventie 
en bescherming op het werk van de federale openbare besturen, die zoals voorgeschreven 
aan de FOD WASO worden gericht, in de praktijk ongebruikt. Voor de FOD WASO vormt 
het beheer van deze jaarverslagen eerder een administratieve last die weinig meerwaarde 
biedt. Het Rekenhof beveelt dan ook aan dat de FOD deze verslagen, met het oog op de toe-
gankelijkheid ervan, eenvormig en bij voorkeur digitaal zou archiveren.

Het digitale platform Publiato voor de aangifte van arbeidsongevallen kan een gunstig ef-
fect hebben op zowel de inhoud (correcte en volledige gegevens) als het tijdsverloop van de 
aangifte. De FOD WASO moet nagaan in hoeverre de informatie van deze gegevensstromen 
nuttig kan zijn bij de ontwikkeling van een globaal preventiebeleid.
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In zijn brief van 31 augustus 2015 beaamde de FOD WASO dat de informatie van de gege-
vensstromen uit de aangifte van arbeidsongevallen zeker nuttig kan zijn voor het ontwikke-
len van een preventiebeleid. Het is echter de opdracht van het Fonds voor Arbeidsongeval-
len om na te gaan of de aangiftes correct en volledig gebeuren en ze zo nodig te analyseren.

Doorgaans informeren de federale openbare instellingen hun personeel over de basisprin-
cipes van veiligheid op de werkvloer (brand, evacuatie, eerste hulp…) en werkt een aantal 
interne diensten voor preventie op dat vlak meermaals samen. Federale openbare diensten 
organiseren ook preventie- of sensibiliseringsacties maar die zijn vaak specifiek op één or-
ganisatie of situatie gericht. Het uiteindelijke preventiebeleid is dan ook sterk afhankelijk 
van de aandacht of de gevoeligheden binnen een specifiek bestuur. Door de lagere risico-
graad van de openbare sector als geheel, wordt het uitwerken van een globaal preventiebe-
leid niet als primordiaal beschouwd zodat de initiatieven zelden kaderen in een overkoe-
pelende structuur. Een aantal belangrijke thema’s bij preventie van arbeidsongevallen is 
nochtans van algemene aard, zoals de aandacht voor psychosociale risico’s of de veiligheid 
op de werkplek bij thuiswerk.

Het Rekenhof beveelt dan ook aan te streven naar meer samenhang in het preventiebeleid, 
vanuit een overkoepelende structuur waardoor het gebruik van “best practices” kan worden 
bevorderd. Empreva, de centrale cel van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en 
Bescherming op het Werk van de federale overheid, lijkt goed geplaatst om deze taak te 
vervullen.

De FOD WASO suggereert dat de voorzitters van de FOD’s zouden overleggen om waar mo-
gelijk het beleid inzake welzijn op het werk beter te stroomlijnen. Empreva kan dat onder-
steunen, bijvoorbeeld door risico’s en daaraan gekoppelde preventiemaatregelen in kaart 
te brengen die gelijklopend zijn voor verschillende overheidsdiensten (bv. thuiswerk), door 
een platform of systeem uit te werken waarmee de gegevens van de jaarverslagen van de in-
terne diensten voor preventie en bescherming op het werk en de aangifte van arbeidsonge-
vallen kunnen worden geharmoniseerd en geëxploiteerd om zo gemeenschappelijke risico-
profielen voor alle FOD’s vast te stellen en vervolgens bijbehorende preventiemaatregelen. 
Op die manier kunnen de verschillende FOD’s over de nodige informatie beschikken om 
hun eigen beleid inzake welzijn op het werk gestalte te geven. De diensten die aangesloten 
zijn bij Empreva, moeten bepalen welke acties daarbij (prioritair) moeten worden genomen.
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Pensioenen wegens  
lichamelijke ongeschiktheid bij 
federale ambtenaren – Rol van 
de werkgevers en van Medex
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de federale werkgevers (de FOD’s en de POD’s) hun taken 
vervullen als het gaat over de opvolging van de disponibiliteit wegens ziekte bij ambtenaren. 
Het is ook nagegaan hoe Medex zijn taak vervult als het gaat over beslissingen van lichame-
lijke ongeschiktheid. Het concludeert dat de diensten de dossiers opvolgen van ambtenaren 
die in disponibiliteit zijn gesteld wegens ziekte en die ambtenaren oproepen om voor Medex te 
verschijnen. Over het algemeen stijgt het aantal opgeroepen ambtenaren naarmate de dispo-
nibiliteit wegens ziekte langer duurt.

Zodra Medex het verzoek van de overheid ontvangt om een ambtenaar te onderzoeken, heeft 
het dertig dagen de tijd om de betrokkene geschikt, dan wel tijdelijk of definitief ongeschikt te 
verklaren voor zijn functie. Die reglementaire termijn volstaat niet in het kader van een medi-
sche expertise.

Het Rekenhof stelt vast dat een ambtenaar elders kan worden ingezet als wordt beslist dat hij in 
staat is een andere functie uit te oefenen. Daarbij gaat het vooralsnog enkel om een andere func-
tie binnen eenzelfde overheidsdienst, en niet om interne mobiliteit tussen overheidsdiensten.

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid kondigde in haar antwoord aan dat de pro-
cedure binnen Medex zou worden gemoderniseerd en vereenvoudigd en dat initiatieven zullen 
worden genomen om de herinschakeling en de interne mobiliteit tussen de federale overheids-
diensten te versterken. Pensioenen wegens lichamelijke ongeschiktheid bij federale ambtenaren

1 Context

De pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid is een pensioenstelsel dat eigen is 
aan de overheid. Het biedt statutaire ambtenaren die door een dienst medische expertise 
definitief ongeschikt zijn bevonden voor elke functie, de mogelijkheid om met pensioen te 
gaan, ongeacht hun leeftijd en de duur van hun diensten. In 2013 opende de Pensioendienst 
voor de Overheidssector (PDOS) 245 nieuwe dossiers aangaande een pensioen wegens li-
chamelijke ongeschiktheid voor personeelsleden van de federale en de programmatorische 
overheidsdiensten. Dat komt neer op 11,22 % van de dossiers die de PDOS opende voor de 
FOD’s en de POD’s.

In het stelsel van de loontrekkenden worden werknemers die door de bevoegde medische 
instantie arbeidsongeschikt zijn bevonden, uitbetaald door de ziekte- en invaliditeitsverze-
kering, zo nodig tot ze de pensioenleeftijd bereiken. Wanneer de ongeschiktheid eindigt, 
gaat de betrokkene weer aan de slag of geniet hij een werkloosheidsuitkering. De periodes 
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waarin een werknemer de ziekte- en invaliditeitsverzekering of de werkloosheidsverzeke-
ring geniet, tellen mee bij de berekening van het pensioen.

In het algemeen stelsel van het openbaar ambt worden ambtenaren die hun ziekteverlof-
dagen hebben opgebruikt in disponibiliteit wegens ziekte gesteld. Ze ontvangen dan een 
wachtgeld (60 % van de laatste activiteitswedde). Tijdens die periode kan de werkgever 
aan de pensioencommissie van het Bestuur Medische Expertise (Medex)519 vragen de amb-
tenaar op te roepen om een oordeel te vellen over zijn lichamelijke geschiktheid. Als Me-
dex besluit dat de ambtenaar definitief lichamelijk ongeschikt is, wordt hij gepensioneerd, 
ongeacht zijn leeftijd. Het bedrag van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid 
evolueert nog slechts bij indexeringen en perequaties. De ongeschiktheid en het pensioen 
kunnen ook tijdelijk zijn (zie punt 4).

Sinds 1 januari 2007 is de werkgever van het personeel van het federaal openbaar ambt niet 
meer reglementair verplicht om ambtenaren in disponibiliteit wegens ziekte voor Medex 
te laten verschijnen. Voordien werden die ambtenaren elk jaar opgeroepen “gedurende de 
maand die overeenstemt met die van hun indisponiliteitstelling”520. Sinds die verplichting is 
opgeheven, beheren de overheidsdiensten zelf de termijnen waarbinnen ze hun personeels-
leden oproepen om voor Medex te verschijnen.

De Commissie Pensioenhervorming in de openbare sector heeft het stelsel van disponibili-
teit wegens ziekte en het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid ter discussie gesteld 
in een verslag van 16 juni 2014521.

In bijlage 2.3 over de toekomst van de pensioenen in de overheidssector worden meerdere 
alternatieven aangehaald voor de verdwijning van dit soort oppensioenstelling. Zo pleit de 
commissie ervoor om ambtenaren die hun verlofdagen wegens ziekte hebben opgebruikt, 
op te nemen in het ziekte- en invaliditeitsstelsel en in het werkloosheidsstelsel van de 
werknemers522.

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 bepaalt dat “de regering, in overleg met de Gewes-
ten, de Gemeenschappen en de lokale besturen, zal onderzoeken hoe het ziektepensioen [pen-
sioen wegens lichamelijke ongeschiktheid] voor ambtenaren kan worden vervangen door 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in het kader van het ziekte- en invaliditeitsstelsel voor 
werknemers”523.

519 Medex	werd	opgericht	binnen	de	FOD	Volksgezondheid,	Veiligheid	van	de	Voedselketen	en	Leefmilieu	door	het	
organiek koninklijk besluit van het Bestuur medische Expertise van 1 december 2013. Het vervangt de vroegere 
administratieve gezondheidsdienst.

520 Het	vroegere	artikel	58	van	het	koninklijk	besluit	van	19	november	1998	betreffende	de	verloven	en	afwezigheden	
toegestaan aan de personeelsleden van de Rijksbesturen.

521 Commissie	Pensioenhervorming	2020-2040,	Een	sterk	en	betrouwbaar	sociaal	contract	–	Voorstellen	van	de	Com-
missie	Pensioenhervorming	2020-2040	voor	een	structurele	hervorming	van	de	pensioenstelsels,	juni	2014.	Het	
verslag,	de	samenvatting	en	de	bijlagen	zijn	terug	te	vinden	op	http://pensioen2040.belgie.be/nl/.

522 Ibid.,	p.	123	en	bijlage	2.3,	p.	169.
523 Regeerakkoord	van	9	oktober	2014,	punt	2.3,	in	fine	(p.	25).

http://pensioen2040.belgie.be/nl/
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2 Onderzoek

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de federale werkgevers (de FOD’s en de POD’s) hun 
taken vervullen als het gaat over de opvolging van de disponibiliteit wegens ziekte bij amb-
tenaren. Het is ook nagegaan hoe Medex zijn taak vervult als het gaat over beslissingen van 
lichamelijke ongeschiktheid.

Het onderzoek behandelde de volgende vier punten:

• de aanpak van de werkgevers om personeelsleden op te roepen voor de pensioencom-
missie te verschijnen, nu daar geen reglementaire termijn meer voor bestaat (zie punt 2);

• de naleving door de pensioencommissie van de termijn waarbinnen ze een beslissing 
moet nemen over gevallen van lichamelijke ongeschiktheid (zie punt 3);

• de opvolging door de pensioencommissie van de beslissingen die ze neemt en waarbij de 
ongeschiktheid van ambtenaren opnieuw moet worden onderzocht (zie punt 4);

• de wijze waarop werkgevers de beslissingen uitvoeren waarbij ambtenaren ongeschikt 
zijn bevonden om hun functie voort uit te oefenen, maar wel geschikt zijn bevonden 
voor een andere functie (zie punt 5).

3 Aanpak van de werkgevers van het federaal openbaar ambt

Op basis van gegevens die het Rekenhof bij de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) 
en bij Medex heeft opgevraagd over het aantal en de duur van de disponibiliteiten en over 
het aantal verzoeken van werkgevers om personeelsleden op te roepen, blijkt dat de auto-
nomie waarover de overheidsdiensten beschikken (nu er geen reglementaire oproepings-
termijn meer is) niet tot laksheid heeft geleid.

Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat de werkgevers een uiteenlopende aanpak han-
teren. Zo worden sommige ambtenaren meteen opgeroepen om voor Medex te verschijnen 
zodra ze in disponibiliteit zijn gesteld, terwijl dat bij anderen pas gebeurt na drie achtereen-
volgende maanden van indisponibiliteit of nadat de specifieke situatie (financieel, moreel 
en fysiek) van de betrokkene is onderzocht, ongeacht de duur van de disponibiliteit.

Op 31 december 2013 waren 1.899 ambtenaren sinds 1 januari 2012 in disponibiliteit wegens 
ziekte. Van hen werd 49,2 %, 74,9 % en 90,6 % opgeroepen om voor de pensioencommissie 
te verschijnen, naargelang de totale duur van hun indisponibiliteit wegens ziekte minder 
dan drie maanden, drie tot zes maanden of meer dan zes maanden bedroeg.

Van de ambtenaren die langer dan zes maanden in disponibiliteit waren gesteld, is nage-
noeg iedereen opgeroepen (een paar tot een twintigtal mensen werden niet opgeroepen in 
de twee FOD’s met het meeste personeel, namelijk Justitie en Financiën). De ambtenaren 
die niet werden opgeroepen, hebben bovendien ofwel het werk hervat, ofwel werden ze 
ambtshalve gepensioneerd na 365 dagen afwezigheid wegens ziekte vanaf de leeftijd van 
60 jaar, ofwel vroegen ze vervroegd pensioen aan.

Het Rekenhof concludeert dat de federale overheidsdiensten de dossiers van ambtenaren 
in disponibiliteit wegens ziekte opvolgen en dat ze de betrokkenen oproepen om voor de 
pensioencommissie van Medex te verschijnen. De overheidsdiensten hanteren wel niet 
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allemaal dezelfde drempel of termijn om te bepalen welke dossiers van personeelsleden een 
onderzoek vergen. Over het algemeen is het zo dat het aantal opgeroepen ambtenaren stijgt 
naarmate de disponibiliteit wegens ziekte langer duurt.

4 Naleving door Medex van de beslissingstermijn

Zodra Medex het verzoek van de overheid ontvangt om een ambtenaar te onderzoeken, 
heeft het dertig dagen de tijd om de ambtenaar geschikt, dan wel tijdelijk of definitief on-
geschikt te verklaren voor zijn functie.

Het Rekenhof heeft de beslissingstermijnen van Medex berekend op basis van de pensioe-
nen wegens lichamelijke ongeschiktheid die lopen sinds 2013524. Het heeft de departemen-
ten geselecteerd waar in 2013 de meeste ambtenaren op deze manier met pensioen gingen, 
dat wil zeggen de FOD Justitie (90) en de FOD Financiën (84)525.

Slechts drie beslissingen werden binnen een maand genomen. De termijn die nodig was om 
de helft van de dossiers van de opgeroepen ambtenaren te behandelen, bedroeg 82 dagen 
bij de FOD Justitie en 86 dagen bij de FOD Financiën. Voor vier dossiers waren meer dan 
600 dagen nodig, wat verantwoord wordt door een bijkomende procedure aangaande een 
arbeidsongeval, waarbij de betrokkene in hoger beroep kan gaan bij de arbeidsrechtbank.

De andere oorzaken van de vertragingen bij het nemen van de beslissingen liggen bij de 
werking van Medex en bij de ambtenaren zelf.

De medische centra zijn immers niet steeds in staat om het aantal oproepingen op te volgen 
door het tekort aan vastbenoemde artsen. De artsen van de commissie mogen bovendien 
nog bijkomende medische verslagen vragen. De ambtenaren, van hun kant, kunnen in de 
onmogelijkheid verkeren om zich aan te bieden voor het onderzoek, door overmacht of 
gerechtvaardigde medische redenen op grond waarvan het onderzoek moet worden uitge-
steld. Ook komt het voor dat zij zonder verantwoording verstek laten gaan bij het onder-
zoek, wat leidt tot een volgende of zelfs tot verschillende opeenvolgende oproepingen.

De reglementaire termijn van 30 dagen volstaat bijgevolg niet in het kader van een medi-
sche expertiseprocedure en zou moeten worden aangepast.

5 Opvolging door Medex van zijn beslissingen tot een nieuw onder-
zoek naar de ongeschiktheid van ambtenaren

De beslissingen van Medex waarbij het zelf voor de opvolging moet instaan, zijn die waarbij 
wordt verklaard dat:

524 Gegevens	van	de	PDOS.
525 Die cijfers bevatten niet de uitzonderlijke gevallen waarin het ambtshalve pensioen wordt gelijkgesteld aan een 

pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid. In dergelijke gevallen wordt de betrokkene die de leeftijd van 
60	jaar	heeft	bereikt,	op	pensioen	gesteld	de	eerste	dag	van	de	maand	volgend	op	die	waarin	hij,	zonder	dat	hij	
definitief	ongeschikt	is	bevonden,	sedert	zijn	zestigste	verjaardag,	hetzij	door	verlof,	hetzij	door	ziekte,	365	dagen	
afwezigheid	wegens	ziekte	telt	(artikel	83,	§	3	en	5,	van	de	wet	van	5	augustus	1978	houdende	economische	en	
budgettaire hervormingen).
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• de ambtenaar tijdelijk ongeschikt is om zijn functie uit te oefenen en op een bepaalde 
datum opnieuw moet worden onderzocht door de pensioencommissie;

• de ambtenaar wegens zijn ongeschiktheid voor eender welke functie aan de voorwaar-
den voldoet om te worden toegelaten tot het tijdelijk pensioen wegens lichamelijke on-
geschiktheid (voor maximum twee jaar) en uiterlijk binnen achttien maanden opnieuw 
moet worden onderzocht door de pensioencommissie.

Er komt geen opvolging wanneer de ambtenaar zijn dienstwerkzaamheden opnieuw heeft 
aangevat.

5.1 Opvolging van de beslissingen tot tijdelijke ongeschiktheid
Over het algemeen leggen de beslissingen tot tijdelijke ongeschiktheid een nieuw onder-
zoek vast na twee, drie of zes maanden.

Sommige beslissingen leggen een ongeschiktheid van een maand vast526. Ze gaan over spe-
cifieke stelsels van verminderde prestaties voor reïntegratie na een ononderbroken afwe-
zigheid wegens ziekte van minstens 30 dagen of wegens chronische ziekte. 

De commissie gaat relatief zelden over tot een nieuw onderzoek, aangezien de betrokkenen 
hun werkzaamheden daarvóór hervatten.

Het Rekenhof concludeert dat de opvolging door Medex van zijn beslissingen die inhouden 
dat de ambtenaar opnieuw moet worden onderzocht, geen aanleiding geeft tot bijzondere 
opmerkingen.

5.2 Opvolging van de beslissingen tot toelating tot het tijdelijk pensioen
In het geval van een tijdelijk pensioen kan de pensioencommissie beslissen de betrokkene 
op eender welk moment opnieuw te onderzoeken. Een onderzoek is verplicht tussen de 
derde en de zesde maand voorafgaand aan de datum waarop het tijdelijk pensioen ten einde 
loopt527. Ook mag de betrokkene na zes maanden een nieuw medisch onderzoek vragen. 
Het tijdelijk pensioen wordt definitief wanneer de ambtenaar definitief ongeschikt wordt 
verklaard voordat de twee jaren voorbij zijn of wanneer hij aan het eind van die termijn niet 
opnieuw in dienst is genomen of voor een andere functie beschikbaar werd gesteld.

De beslissingen over een tijdelijk pensioen worden meegedeeld aan de werkgever en aan 
de PDOS, die een pensioendossier wegens tijdelijke lichamelijke ongeschiktheid moet 
opstellen.

Het nieuwe onderzoek vindt plaats op vraag van de werkgever of van de PDOS. Ze richten 
zich tot Medex om, in het kader van het vervolg van de pensioenprocedure, kennis te ne-
men van de beslissing die wordt genomen na het heronderzoek dat doorgaat op de in de 
oorspronkelijke beslissing vermelde datum.

526 Bij	de	FOD	Justitie	werden	38	dergelijke	beslissingen	geteld	en	bij	de	FOD	Financiën	23,	waarvan	respectievelijk	
26 en 20 beslissingen binnen één maand een nieuw onderzoek vastlegden.

527 Artikel	117,	§	1,	van	de	wet	van	14	februari	1961	voor	economische	expansie,	sociale	vooruitgang	en	financieel	her-
stel.
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Uit het onderzoek door het Rekenhof van de beslissingen van Medex over het statutaire 
personeel van de FOD’s Justitie en Financiën dat tot het tijdelijk pensioen toegelaten werd 

528 blijkt dat het nieuwe onderzoek van de betrokkene steeds plaatsvond vóórdat de twee 
jaren verstreken waren.

6 Implementering door de werkgevers van de beslissingen van Medex 
die een nieuwe dienstaanwijzing beogen

Medex kan beslissen dat de ambtenaar definitief ongeschikt is om zijn oude werkzaamhe-
den te hervatten, maar geschikt om andere functies uit te oefenen na een nieuwe dienst-
aanwijzing. In afwachting van die nieuwe dienstaanwijzing blijft de ambtenaar in dispo-
nibiliteit wegens ziekte. Wanneer de disponibiliteit twaalf maanden duurt zonder dat de 
nieuwe dienstaanwijzing plaatsvindt, wordt het personeelslid ambtshalve definitief gepen-
sioneerd wegens lichamelijke ongeschiktheid529.

Door haar beslissingen moedigt de pensioencommissie weliswaar nieuwe dienstaanwijzin-
gen van ambtenaren aan, maar het is de werkgever die ze moet uitvoeren. Hij kan niet pas-
sief wachten tot de twaalf maanden verstreken zijn, maar moet nagaan of de ambtenaar een 
nieuwe functie kan krijgen die verenigbaar is met zijn gezondheidstoestand530.

De werkgever kan eventueel al stappen hebben moeten ondernemen in het kader van de 
arbeidsgeneeskunde531 voordat de betrokkene moet verschijnen voor de pensioencommis-
sie. De wetgeving op het welzijn, die zowel in de openbare sector als in de privésector van 
toepassing is, voorziet immers in preventief en verplicht toezicht op de gezondheid van 
de werknemers en in gezondheidsevaluaties. Zo kan de arbeidsgeneesheer procedures van 
nieuwe dienstaanwijzing laten organiseren die voorafgaan aan de oproeping om voor de 
pensioencommissie te verschijnen. Uit de gesprekken met Medex blijkt niet enkel dat de 
informatie niet wordt meegedeeld aan de pensioencommissie in zo’n geval, maar ook dat 
dan, over het algemeen, erg weinig communicatie plaatsvindt tussen de commissie en de 
arbeidsgeneeskunde.

Van de beslissingen van Medex tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013 hadden 33 derge-
lijke beslissingen betrekking op alle FOD’s en POD’s samen, waarvan 24 op de FOD Justitie 
en 3 op de FOD Financiën532.

De FOD Justitie vertegenwoordigt dus 73 % van dat soort beslissingen. Wat dat depar-
tement betreft, gaan de beslissingen van de pensioencommissie voornamelijk over peni-
tentiair personeel533. De nieuwe dienstaanwijzingen moeten voldoen aan sommige voor-
waarden, zoals aangepast werk buiten de gesloten gevangenissen. Acht ambtenaren waren 

528 Bij die twee departementen wordt zowel het grootste aantal wegens ziekte in disponibiliteit gestelde ambtenaren 
vastgesteld als het grootste aantal beslissingen van de pensioencommissie. 

529 Artikel	117,	§	3,	3e	lid,	van	de	wet	van	14	februari	1961.
530 Raad	van	State,	arrest	nr.	210.097	van	23	december	2010.
531 Uit de gesprekken met medex blijkt dat er weinig samenwerking is tussen de bedrijfsgeneeskunde en de pensioen-

commissie.
532 Voor die departementen werden elf personeelsleden ambtshalve op rust gesteld omdat ze geen nieuwe dienstaan-

wijzing konden krijgen. 
533 20	op	24	beslissingen	betroffen	dat	personeel.	
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opnieuw aan het werk, maar negen personeelsleden konden geen nieuwe dienstaanwijzing 
verkrijgen binnen twaalf maanden en waren aan het eind van die periode ambtshalve de-
finitief gepensioneerd wegens lichamelijke ongeschiktheid, terwijl zeven anderen nog niet 
opnieuw aan het werk waren534.

De FOD Justitie stelt in zijn antwoord dat het niet eenvoudig is om voor deze categorie 
personeelsleden een nieuwe functie te vinden die beantwoordt aan hun capaciteiten en de 
noden van het departement, en overeenstemt met de beslissing van Medex.

Het Rekenhof stelt vast dat de verklaring dat de ambtenaar geschikt is om een andere func-
tie uit te oefenen, kan leiden tot een nieuwe dienstaanwijzing van de betrokkene. Momen-
teel worden die nieuwe dienstaanwijzingen echter uitsluitend beoogd binnen dezelfde FOD 
(zelfs binnen dezelfde dienst van die FOD) en wordt er niet naar gezocht in het kader van 
de interne mobiliteit tussen de federale openbare diensten.

7 Tegensprekelijke procedure

Het Rekenhof stuurde op 16 september 2015 een ontwerpverslag naar de minister van Defen-
sie, belast met Ambtenarenzaken, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de 
leidend ambtenaren van de FOD’s P&O, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu, Financiën en Justitie alsook naar de Pensioendienst van de Overheidssector.

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid alsook de FOD Volksgezondheid, Vei-
ligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de FOD Financiën en de FOD Justitie hebben 
geantwoord.

Wat de reglementaire onderzoekstermijn van de pensioencommissie van Medex betreft, 
benadrukken de minister alsook de FOD Volksgezondheid dat deze termijn onhoudbaar is. 
Ze geven te kennen dat het vooral van belang is de procedure te vereenvoudigen en te upda-
ten. Een ontwerp in die zin is in de maak. De minister voegt eraan toe dat de niet-naleving 
van die termijn de belangen van het personeelslid niet schaadt.

Wat de nieuwe dienstaanwijzingen betreft, geeft de minister aan dat een koninklijk be-
sluit betreffende reaffectatie en herinschakeling in de privésector in de maak is, dat een 
gelijkaardige oefening voor de overheidssector moet gebeuren met de minister belast met 
Ambtenarenzaken en dat de interne mobiliteit tussen de FOD’s moet worden versterkt. Ze 
is van plan daarover een doelstelling op te nemen in de gemeenschappelijke bepalingen van 
de beheersovereenkomsten van de FOD’s en OISZ onder haar bevoegdheid.

534 Ambtenaren die zich bij de raadpleging van de gegevens met betrekking tot het eerste trimester 2015 in de periode 
van twaalf maanden bevonden die volgt op de kennisgeving van de beslissing van de pensioencommissie. 
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