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177e Boek – deel I:
Opmerkingen over de
rekeningen 2019 van de
administratieve diensten
met boekhoudkundige
autonomie, de administratieve
openbare instellingen en de
gelijkgestelde instellingen
In het eerste deel van zijn 177e Boek onderzoekt het Rekenhof de rekeningen 2019 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de administratieve openbare instellingen en de gelijkgestelde instellingen. Het wijdt artikelen aan de federale wetenschappelijke
instellingen, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het Federaal Agentschap voor de
Opvang van Asielzoekers, het Poolsecretariaat, de Regie der Gebouwen, het War Heritage Institute, eID, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, het Fonds voor Spoorweginfrastructuur, Fedorest, Sciensano, de Stichting Helena en Isabella Godtschalck, de Koninklijke
Muntschouwburg en de Regie van de Gevangenisarbeid.
Tachtig entiteiten hebben hun rekeningen volledig of gedeeltelijk bezorgd. Rekening houdend
met de omstandigheden van de COVID-19-pandemie heeft het Rekenhof al die rekeningen aanvaard. Zeven hebben hun rekeningen 2019 niet overgelegd of hebben rekeningen overgelegd die
als ontoereikend werden beschouwd omdat belangrijke boekhoudkundige en budgettaire informatie ontbreekt: Academia Belgica, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel), de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN), het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO),
het Congrespaleis, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (Bio Invest)
en het War Heritage Institute.
Het Rekenhof stelt vast dat 61 % (49 van de 80) algemene rekeningen 2019 van de ADBA’s en de
instellingen volledig conform de wettelijke bepalingen werden opgesteld. Dat is een duidelijke
verbetering tegenover 2018 (12 %). Het Rekenhof merkt als belangrijkste tekortkomingen op
dat begrotingsdocumenten (de rekening van uitvoering van de begroting of de samenvattende
rekening van de begrotingsverrichtingen) en sommige bijlagen ontbreken en de modellen voor
de rekeningen en de toelichting niet worden gevolgd.
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Het heeft ook opmerkingen over het boekhoudplan, de waarderingsregels, intercompanytransacties, de aansluiting tussen de verrichtingen geboekt in de begrotingsboekhouding en in de algemene boekhouding en de kredietoverschrijdingen.

FWI’s: Inventarisatie en waardering van vaste activa
De rekeningen van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) geven in 2019 nog geen
getrouw beeld van het cultureel en wetenschappelijk patrimonium. Aansluitend bij zijn aanbevelingen van vorig jaar, beveelt het Rekenhof daarom aan de opbouw van een fysieke inventaris
voort te zetten en een procedure op te zetten om de volledigheid en juistheid ervan te garanderen. Voor de boekhoudkundige inventaris beveelt het Rekenhof aan deze te onderzoeken zodat
voor de volledige waarde in de jaarrekening verantwoordingsstukken kunnen worden voorgelegd. Het Rekenhof benadrukt dat uniforme waarderingsregels en normen voor financiële rapportering over het cultureel en wetenschappelijk patrimonium nog moeten worden uitgewerkt.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
De negatieve resultaten en schommelingen over de jaren zijn het gevolg van beslissingen van de
wetgever en de ministerraad om vergoedingen en kosten in het kader van crisissen, geschillen en
aanwervingen ten gevolge van de Brexit aan te rekenen op de reserves van het FAVV, zonder bijkomende middelen toe te kennen. Ook werden betaalde voorschotten budgettair op verkeerde
codes aangerekend, waardoor het ESR-saldo onterecht verzwaard werd. De negatieve impact op
de reserves wordt grotendeels gecompenseerd door een belangrijke meeropbrengst bij de heffingen en een eenmalige recuperatie van pensioenlasten. Ook kan een aangepaste inschatting en
registratie van vastgestelde rechten tot een nauwkeuriger resultaat leiden.

Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (Fedasil)
Het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (Fedasil) eindigt het begrotingsjaar 2019 met een negatief ESR-saldo van 13,3 miljoen euro nadat ook 2018 met een tekort van
85,8 miljoen euro was afgesloten. Hoewel Fedasil elk jaar een begroting in evenwicht opstelt,
vertoont de uitvoering ervan al jaren structurele tekorten. Voor 2019 heeft het Agentschap de
aanbeveling van het Rekenhof niet gevolgd een meer realistische begroting op te stellen.
Fedasil controleert de toelagen voor opvangpartners nog steeds onvoldoende systematisch. De
bedrijfsrevisor geeft bovendien voor 2019 een verklaring met voorbehoud voor de regelmatigheid en correctheid van de gestorte bedragen aan de opvangpartners en de schulden die daaruit
volgen.
De instelling heeft de reserves die de OCMW’s in het verleden hebben opgebouwd doordat de
kostprijs voor de opvang lager lag dan de vergoeding, nog niet in kaart gebracht en vordert ze
maar gedeeltelijk terug.

Regie der Gebouwen
De Regie der Gebouwen (Regie) heeft op 30 april 2020 de rekeningen 2018 (laattijdig) en de
rekeningen 2019 (tijdig) overgelegd. De structurele problemen die de kwaliteit van de
rekeningen beïnvloeden, zoals het gebrek aan een aangepast boekhoudplan, aangepaste
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boekhoudsoftware, een correcte eindbalans, voldoende boekhoudkundig personeel en het gebrek aan interne beheersing, blijven echter bestaan. De ingebruikname van de nieuwe boekhoudsoftware die een aantal problemen zou moeten oplossen, heeft vertraging opgelopen.
Daardoor blijft de Regie verder haar boekhouding voeren aan de hand van het eigen boekhoudplan en verouderde boekhoudsoftware waarmee alleen een begrotingsboekhouding kan worden
gevoerd. De algemene boekhouding wordt op het jaareinde samengesteld.
Sinds het boekjaar 2018 valt de Regie onder de toepassing van de wet van 22 mei 2003. Voor de
opmaak van de algemene rekening en de omzetting naar het boekhoudplan van het koninklijk
besluit van 10 november 2009 heeft de instelling de door haar beheerde onroerende goederen in
eigendom van de federale Staat buiten balans gebracht. De Regie heeft dit niet verantwoord in
de toelichting bij de algemene rekening. De verrichting werd evenmin opgenomen bij de rechten
en verplichtingen buiten balans van de jaarrekening.
De Regie heeft voor de waardering van dit patrimonium een externe consultant ingeschakeld.
De resultaten daarvan zullen pas in de algemene rekening 2020 kunnen worden opgenomen en
geïntegreerd in de jaarrekening van de federale Staat. De instelling maakt zich sterk dat door de
nieuwe boekhoudsoftware vanaf 2021 een groot aantal van de tekortkomingen verholpen zal
zijn. Ze zal gepaste maatregelen nemen om de algemene rekening 2020 zo correct mogelijk op
te maken.

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen – bestuur en toekenning
van subsidies
Om de tekortkomingen te verhelpen die werden vastgesteld bij het quorum voor de beraadslagingen en de stemmingen in de raad van bestuur, heeft het Rekenhof aanbevelingen gedaan om
een beter bestuur van het instituut te waarborgen.
Daarnaast heeft het Rekenhof de subsidies onderzocht die het Instituut de voorbije jaren heeft
toegekend. Het Rekenhof beveelt aan dat de gesubsidieerde verenigingen hun begroting en hun
actieplan zouden indienen vóór het bedrag van de subsidie wordt opgenomen in de begroting
van het Instituut en wordt goedgekeurd door de toezichthoudende minister.

FIF-FSI nv: rekeningen 2016-2019
De financiële vaste activa en de terreinen van het FIF-FSI nv (Fonds de l’infrastructure ferroviaire
- Fonds voor Spoorweginfrastructuur) werden tot in 2018 niet jaarlijks geherwaardeerd, wat in
strijd is met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap heeft in
2019 haar waarderings- en aanrekeningsregels in overeenstemming gebracht met het toepasselijke boekhoudkundige referentiekader. Ze heeft echter de waarde van haar activa niet dienovereenkomstig aangepast in de rekeningen opgesteld met toepassing van de wet van 22 mei 2003.
De beslissing van de algemene vergadering van 6 mei 2019 om, net als de voorgaande jaren, geen
dividend uit te keren aan de enige aandeelhouder (de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, FPIM), heeft onrechtstreeks een impact op de staatsbegroting. Het Rekenhof beveelt
dan ook aan de financiële middelen van het FIF-FSI nv te doen dalen door een dividend uit te
keren of door zijn kapitaal te verminderen.
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Rekening houdende met het belang van de overheidsmiddelen die het FIF beheert en om een
onafhankelijke externe controle alsook een doeltreffende samenwerking en informatie-uitwisseling te garanderen, beveelt het Rekenhof aan dat de waarnemers van de regering (of regeringscommissarissen) niet meer zouden worden aangewezen door de algemene vergadering van de
nv, maar door de ministers van Begroting en van Financiën.

Fedorest
De meeste problemen die het Rekenhof in zijn vorige boek had opgeworpen, zijn nog steeds
actueel. Zo zijn de procedures voor het beheer van de vaste activa, de voorraden en de kassen
nog altijd onvolledig. Ook werden de historische schuldvorderingen (zowel handelsvorderingen
als vorderingen voor huurlasten die aan de Regie der Gebouwen worden betaald) niet correct
opgevolgd.
Voor de kassen van de restaurants eist Fedorest nog steeds maar één jaarlijks verslag, dat aantoont dat iemand de verantwoordelijkheid opneemt voor de juistheid ervan op 31 december.
Bovendien komen op de rekeningen voor interne overdrachten, die worden gebruikt bij de overdracht van tegoeden in kas naar de bank, nog onverklaarde saldi voor van in totaal nagenoeg
63.000 euro. Dat kan worden gelijkgesteld met een kastekort.
Het Rekenhof heeft tot slot de interne beheersing onderzocht en heel wat risico’s op fraude opgemerkt waarvoor Fedorest maatregelen zou moeten nemen om ze onder controle te houden.

Sciensano
Het nieuw opgerichte Sciensano nam op 1 april 2018 de rechten, plichten en goederen over van
de opgeheven instellingen Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)
en Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).
Door problemen bij de eindrekeningen van het WIV en het CODA was de openingsbalans van
Sciensano weinig betrouwbaar. Sciensano moest uiteenlopende werkmethoden uniformiseren,
nieuwe opvolgings- en boekingsschema’s uitwerken en diverse fouten uit het verleden corrigeren. Bovendien startte de instelling met een nieuw boekhoudpakket dat kinderziekten vertoonde en niet volledig aan de verwachtingen voldeed. Sciensano valt bovendien sinds het boekjaar
2019 onder de toepassing van de wet van 22 mei 2003. De rekeningen 2019 voldoen vooralsnog
niet aan alle vormvereisten van die wet. Ook de opvolging van het contractueel onderzoek en van
de aan derden door te storten middelen, een inventarisverificatie en het gebruik van overlopende
rekeningen en de rekening “voorzieningen” vereisen nog de nodige aandacht.

Helena en Isabella Godtschalck
Hoewel de voormalige “Stichting Helena en Isabella Godtschalck” inspanningen heeft geleverd
om zich aan te passen aan haar omvorming tot ADBA, voldoet de overgelegde rekening niet aan
de vereisten zoals opgelegd door de wet van 22 mei 2003. De tekortkomingen gaan zowel over
formele aspecten, zoals de goedkeuringen en volledigheid van de rekeningen, als inhoudelijke
aspecten. Het Rekenhof dringt erop aan dat de ADBA de tekortkomingen wegwerkt en beveelt
daarbij voldoende ondersteuning aan van de POD Maatschappelijke Integratie en de FOD Beleid
en Ondersteuning.
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Koninklijke Muntschouwburg
De Koninklijke Muntschouwburg (KMS) realiseerde in 2019 een positief ESR-saldo van 0,6 miljoen euro, terwijl het in 2018 nog afsloot met een negatief ESR-saldo van 5,3 miljoen euro. De
financiële situatie van de KMS blijft niettemin zorgwekkend, omdat de financiering door de
taxshelter waarop gerekend wordt om de begroting op orde te krijgen, pas in 2020 leidt tot een
positieve kasstroom. Ook het eigen vermogen (-7,5 miljoen euro) en het banksaldo (-2,3 miljoen euro) van de KMS blijven negatief.
De financiering door de taxshelter via de in 2018 opgerichte dochtermaatschappij Prospero nv is
niet zonder risico. De oprichting van de nv is juridisch niet sluitend omdat de organieke wetgeving van de KMS de oprichting van vennootschappen niet toelaat.
Om de btw op onderlinge verrichtingen te vermijden, vormen de KMS en Prospero sinds 1 december 2019 een btw-eenheid. De KMS rekent erop ook btw te kunnen terugvorderen, maar
dat is nog onzeker omdat de oprichting van een btw-eenheid in principe niet mag leiden tot een
wijziging van het recht op btw-aftrek.

Inhoud
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Afkortingen
ADBA

Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie

AOI-MB

Administratieve openbare instelling met ministerieel
beheer

AOI-BA

Administratieve openbare instelling met beheersautonomie

ARS

Algemeen rekeningstelsel (boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009)

Belspo

Programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid

COC

Commissie van de Openbare Comptabiliteit

FWI

Federale wetenschappelijke instelling

eBMC

Elektronische rapporteringstool van de FOD Bosa voor de
overlegging van de rekeningen en de opvolging van de begroting, de monitoring en de consolidatie.

FOD Bosa

Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

KB van 10 november 2009

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

MAR

Minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel

Wet van 22 mei 2003

Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting
en van de comptabiliteit van de federale Staat

Tabellen 1 en 2 bevatten de afkortingen van de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Voorlegging van de rekeningen

Op grond van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat1, moeten de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de daarmee gelijkgestelde instellingen hun rekeningen aan de minister van Begroting bezorgen
tegen 20 maart van het jaar volgend op het jaar waarop de rekeningen betrekking hebben.
De minister moet ze op zijn beurt tegen 31 maart aan het Rekenhof bezorgen. Om de rekeningen aan de minister van Begroting en vervolgens aan het Rekenhof te bezorgen, wordt
het platform eBMC gebruikt, dat wordt beheerd door de FOD Bosa.
Het Rekenhof moet de rekeningen samen met zijn opmerkingen tegen 31 mei aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers bezorgen.
Wegens de maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie heeft de FOD Bosa de ADBA’s, AOI’s en gelijkgestelde instellingen toegestaan hun rekeningen voor het jaar 2019 met
een maand vertraging (d.w.z. tegen 20 april 2020) aan de minister van Begroting te bezorgen. In zijn brief van 4 mei aan het Rekenhof heeft de minister van Begroting een overzicht
gegeven van de rekeningen die hij had ontvangen via het platform eBMC.
Ingevolge die maatregelen heeft het Rekenhof in een brief van 22 april 2020 aan de voorzitter van de Kamer laten weten dat het de rekeningen, samen met zijn opmerkingen, zou
bezorgen tegen 30 juni 20202.

1.2

Entiteiten die zijn onderworpen aan de wet van 22 mei 2003

Een ADBA is een openbare dienst die geen rechtspersoonlijkheid bezit, maar waarvan het
beheer en de boekhouding bij wet gescheiden zijn van het beheer en de boekhouding van
het algemeen bestuur.
Een AOI bezit wel rechtspersoonlijkheid. De AOI’s met ministerieel beheer (AOI-MB) zijn
rechtstreeks onderworpen aan het gezag van de minister aan wie het beheer is toevertrouwd. Het gaat om de instellingen van openbaar nut van categorie A bedoeld in artikel
1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de instellingen van openbaar nut. De AOI’s met
beheersautonomie (AOI-BA) genieten een organieke autonomie, onverminderd de controle
door de bevoegde minister. Het gaat om de instellingen van categorie B en C bedoeld in
artikel 1 van voornoemde wet van 16 maart 1954.

1
2

Verder in dit Boek aangeduid als de wet van 22 mei 2003.
De overgezonden rekeningen staan op www.rekenhof.be.
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Een aan de wet van 22 mei 2003 onderworpen gelijkgestelde instelling is een instelling met
rechtspersoonlijkheid die door het Instituut voor de Nationale Rekeningen is ingedeeld bij
de centrale overheid met code S1311 en die is opgenomen in de lijst in de begrotingswet.
De controle van de rekeningen van de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen
resulteert niet in een certificering. Overeenkomstig de wet van 22 mei 2003 wordt alleen de
jaarrekening van de federale Staat gecertificeerd vanaf het boekjaar 2020.

1.3

Impact van de COVID-19-pandemie

De quarantainemaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie hebben een impact
gehad op de manier waarop het Rekenhof zijn controles heeft uitgevoerd. Enerzijds kon het
geen controles ter plaatse uitvoeren of vergaderingen met fysieke aanwezigheid beleggen,
anderzijds hadden sommige diensten en instellingen geen of maar beperkte toegang tot de
papieren verantwoordingsstukken die hun boekhouding staven.
De rekeningen die buiten de wettelijke termijn worden overgezonden, zullen later worden gecontroleerd en de relevante opmerkingen zullen worden opgenomen in het volgende
Boek over de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen.
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Hoofdstuk 2

Overzicht van de rekeningen
2.1

Door het Rekenhof aanvaarde rekeningen

Tachtig entiteiten hebben hun rekeningen volledig of gedeeltelijk bezorgd. Rekening houdend met de omstandigheden van de COVID-19-pandemie heeft het Rekenhof al die rekeningen aanvaard.
Tabel 1 – L ijst van de 26 ADBA’s waarvan de rekeningen 2019 werden aanvaard
Naam

Bevoegde minister

Sociale Activiteiten (ASA)

Minister van Buitenlandse Zaken

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de
Provinciën (AR-RP)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Nationale Veiligheidsoverheid (NVO)

Minister van Buitenlandse Zaken

Koninklijke Bibliotheek van België (KBB)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Centrum voor Internationale Conferenties
Egmont II - Egmontpaleis (Egmont)

Minister van Buitenlandse Zaken

Internationaal Perscentrum (IPC)

Eerste minister

Belgisch Commissariaat-generaal voor de
Internationale Tentoonstellingen (BelExpo)

Minister van Economie

Fedorest

Minister van Financiën

Helena en Isabella Godtschalck

Minister van Maatschappelijke Integratie

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en
Criminologie (NICC)

Minister van Justitie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimteaëronomie (BIRA)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen (KBIN)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
(KIK)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
(KMI)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) Minister belast met Wetenschapsbeleid
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
(KMKG)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van
België (KMSKB)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Regie van de Gevangenisarbeid (RGA)

Minister van Justitie

Belgisch Telematica-onderzoeksnetwerk
(Belnet)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Poolsecretariaat

Minister belast met Wetenschapsbeleid
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Naam

Bevoegde minister

Administratieve dienst met boekhoudkundige
autonomie belast met het beheer van de
identiteitskaarten (ADBA eiD)

Minister van Binnenlandse Zaken

Administratieve dienst met boekhoudkundige
autonomie belast met Consulaire Zaken (ADBA
Consulaire Zaken)

Minister van Buitenlandse Zaken

Centrale Dienst voor Duitse Vertaling (CDDV)

Minister van Binnenlandse Zaken

Dienst voor Wetenschappelijke en Technische
Informatie (DWTI)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Restauratie- en Hoteldienst van Defensie
(RHDD)

Minister van Defensie

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die door de minister van Begroting werden overgelegd
Tabel 2 – Lijst van de 18 AOI’s waarvan de rekeningen 2019 werden aanvaard
Naam

Categorie

Bevoegde minister

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle AOI-BA
(FANC)

Minister van Binnenlandse Zaken

Federaal Agentschap voor de Schuld (BDA)

AOI-MB

Minister van Financiën

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten (FAGG)

AOI-MB

Minister van Volksgezondheid

Federaal Agentschap voor de Opvang van
Asielzoekers (Fedasil)

AOI-MB

Minister van Asiel en Migratie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen (FAVV)

AOI-MB

Minister van Landbouw

Proefbank voor Vuurwapens (PVV)

AOI-BA

Minister van Economie

Bureau voor Normalisatie (NBN)

AOI-BA

Minister van Economie

Federaal Planbureau (FPB)

AOI-MB

Eerste minister en minister van
Economie

Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg (KCE)

AOI-BA

Minister van Volksgezondheid

Delcredere – Rekening van de Staat

AOI-BA

Minister van Financiën, minister van
Economie en minister belast met
Buitenlandse Handel

Delcredere – Eigen rekening

AOI-BA

Minister van Financiën, minister van
Economie en minister belast met
Buitenlandse Handel

Nationaal Geografisch Instituut (NGI)

AOI-BA

Minister van Defensie

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen (IGVM)

AOI-BA

Minister van Gelijke Kansen

Centrale Dienst voor Sociale en
Culturele Actie van het Ministerie van
Landsverdediging (CDSCA)

AOI-BA

Minister van Defensie

Controledienst voor de Ziekenfondsen en de
Landsbonden van Ziekenfondsen (CDZ)

AOI-BA

Minister van Sociale Zaken

Nationaal Orkest van België (NOB)

AOI-BA

Minister belast met de Federale
Culturele Instellingen
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Naam

Categorie

Bevoegde minister

Koninklijke Muntschouwburg (KMS)

AOI-BA

Minister belast met de Federale
Culturele Instellingen

Regie der Gebouwen (RdG)

AOI-MB

Minister belast met de Regie der
Gebouwen

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die door de minister van Begroting werden overgelegd
Tabel 3 – Lijst van de 36 gelijkgestelde instellingen waarvan de rekeningen 2019 werden aanvaard
Naam

Bevoegde minister

Agentschap voor Buitenlandse Handel

Minister belast met Buitenlandse Handel

Apetra

Minister van Economie, minister van Energie en
minister van Middenstand en KMO’s

Astrid

Minister van Binnenlandse Zaken

Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)

Minister van Economie

Belgoprocess

Minister van Economie en minister van Energie

Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)

Minister van Financiën en minister van Justitie

Studiecentrum voor Kernenergie (SCK)

Minister van Economie en minister van Energie

Federaal Migratiecentrum (Myria)

Minister van Asiel en Migratie

Interfederaal Centrum voor Gelijke kansen en
Bestrijding van Discriminatie en Racisme (Unia)

Minister van Gelijke Kansen

Certi-Fed

Minister van Financiën

Koninklijk Belgisch Filmarchief (CINEMATEK)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Commissie voor de Regulering van de
elektriciteit en het gas (CREG)

— (1)

Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV)

Minister van Energie

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB)

Minister van Economie

Nationale Arbeidsraad (NAR)

Minister van Werk

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Minister van Zelfstandigen en KMO’s

Dexia

Minister van Financiën

Egov

Minister van Digitale Agenda

European underground research infrastructure
for disposal of nuclear waste in clay environment
(Euridice)

Minister van Economie en minister van Energie

Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI)

Minister van Financiën

Fonds voor Dringende Geneeskundige
Hulpverlening (FDGH)

Minister van Volksgezondheid

Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie,
Lamppetroleum en Propaan in bulk

Minister van Energie

Infrabel (2)

Minister van Mobiliteit

Belgisch Instituut voor Postdiensten en
Telecommunicatie (BIPT)

Minister van Begroting en Minister van
Financiën (3)

Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)

Minister van Economie

Koninklijk Gesticht van Mesen

Minister van Defensie

Nationale Instelling voor Radioactief Afval en
Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS)

Minister van Economie en minister van Energie
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Naam

Bevoegde minister

Paleis voor Schone Kunsten

Minister belast met de federale culturele
instellingen

Vermogen van de Koninklijke Militaire School

Minister van Defensie

Sciensano

Minister van Volksgezondheid en minister van
Landbouw

Ombudsdienst voor Energie

Minister van Energie

Consumentenombudsdienst (COD)

Minister van Economie

Belgische Maatschappij voor Internationale
Investering (BMI)

Minister van Financiën

Federale Participatie- en
Investeringsmaatschappij (FPIM)

Minister van Economie en minister van
Financiën

TUC Rail

Minister van Mobiliteit

Zephyr-Fin

Minister van Financiën

(1)

 e Creg is een onafhankelijke administratieve autoriteit. Krachtens artikel 25, § 5, van de wet van 29 april 1999 betrefD
fende de organisatie van de elektriciteitsmarkt heeft het Rekenhof op 3 juni 2020 een afzonderlijk verslag bezorgd
over de controle van de rekeningen 2019 van de Creg.

(2)

 et akkoord van de minister van Begroting zijn de rekeningen van Infrabel een consolidatie van de rekeningen van
M
Infrabel (nv van publiek recht), van SPV 162 nv, van SPV Zwankendamme nv en van SPV Brussels Port nv. De reden
voor die consolidatie ligt in het feit dat het negatieve ESR-resultaat van een entiteit, in het kader van de specifieke
financiering tussen die entiteiten, kan worden geneutraliseerd door het positieve resultaat van een andere entiteit.

(3)

 rtikel 35, § 2, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van het BIPT bepaalt dat de rekeningen
A
van het BIPT door zijn raad worden opgemaakt en worden goedgekeurd door de ministers van Begroting en Financiën.

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die door de minister van Begroting werden overgelegd
De minister van Begroting heeft ook de vier rekeningen van het jaar 2018 bezorgd die niet
waren overgelegd tegen 31 maart 2019.
Tabel 4 – ADBA’s en AOI’s waarvan de rekeningen 2018 niet waren overgezonden op 31 maart 2019
Naam

Bevoegde minister

Belgisch Commissariaat-generaal voor de
Internationale Tentoonstellingen (BelExpo)

Minister van Economie

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
(KIK)

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Regie der Gebouwen (RdG)

Minister belast met de Regie der Gebouwen

War Heritage Institute (WHI)

Minister van Defensie

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die door de minister van Begroting werden overgelegd
Hoewel het Rekenhof de rekeningen 2017, 2018 en 2019 van BelExpo ontvangen heeft, heeft
het de controle ervan niet kunnen afronden om de volgende redenen:
•

De definitieve afrekening van de Belgische deelname aan de wereldtentoonstelling van
Milaan in 2015 is nog niet bezorgd. Die is echter onmisbaar om de openingsbalans van
BelExpo te kunnen controleren. Artikel 64 van de wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie, waar BelExpo in hoofdstuk 13 van de wet werd opgericht, bepaalt immers dat de beschikbare financiële middelen en de rechten en plichten
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•

verbonden aan de Belgische deelneming aan vroegere wereldtentoonstellingen worden
overgedragen naar BelExpo.
Overeenkomstig artikel 5bis van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het
Rekenhof is het Rekenhof gemachtigd om zich alle documenten en inlichtingen, van
welke aard ook, met betrekking tot het beheer van de diensten en instellingen die aan
zijn controle onderworpen zijn, te doen verstrekken. Niettemin heeft BelExpo, ondanks
verschillende herinneringen per mail, geen enkele informatie en geen enkel document
meer bezorgd sinds midden maart 2020. Die lacunes zijn in tegenspraak met de bevestigingsbrief die BelExpo bezorgd heeft, aangezien de commissaris-generaal daarin
aangeeft toegang gegeven te hebben tot alle gevraagde documenten. Een tussentijds verslag met de eerste vaststellingen van het Rekenhof en een overzicht van de problemen
bij BelExpo, werd op 5 juni bezorgd aan de ADBA en de beleidscel van de minister van
Werk, Economie en Consumentenzaken. Buiten een telefonisch contact met een verantwoordelijke van BelExpo, heeft het Rekenhof tot 20 juni 2020 geen reactie ontvangen.

2.2

Ontbrekende of niet-aanvaarde rekeningen

Zeven AOI’s en gelijkgestelde instellingen hebben hun rekeningen 2019 niet overgelegd of
hebben rekeningen overgelegd die als ontoereikend werden beschouwd omdat belangrijke
boekhoudkundige en budgettaire informatie ontbreekt. Het Rekenhof heeft die rekeningen
dus niet aanvaard.
Tabel 5 – AOI’s en gelijkgestelde instellingen waarvan de rekeningen 2019 ontbreken of niet werden
aanvaard
Naam

Bevoegde minister

Academia Belgica

Minister belast met Wetenschapsbeleid

Belgisch Ontwikkelingsagentschap (Enabel)

Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Commissie voor Boekhoudkundige Normen
(CBN)

Minister van Economie

Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO)

Minister van Justitie

Congrespaleis

Minister van Economie
en minister van Financiën

Belgische Investeringsmaatschappij voor
Ontwikkelingslanden (Bio Invest)

Minister van Ontwikkelingssamenwerking

War Heritage Institute

Minister van Defensie

Bron: Rekenhof, op basis van de rekeningen die door de minister van Begroting werden overgelegd
De minister van Begroting heeft aangegeven dat Enabel veel inspanningen heeft geleverd
op het vlak van boekhoudkundige en budgettaire informatie. Die instelling heeft echter
zijn rekening niet overgelegd overeenkomstig de regelgeving.
De algemene rekening van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (Bio Invest) werd niet aanvaard door het Rekenhof omdat belangrijke elementen in de
toelichting ontbraken. Bio Invest heeft al belangrijke inspanningen gedaan om correcte
rekeningen af te leveren en zal bijkomende inspanningen doen om een complete set van
rekeningen af te leveren voor het jaar 2020. Bio Invest heeft naar aanleiding van de wettelijke controle volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een oordeel
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zonder voorbehoud gekregen van beide commissarissen3 voor zijn jaarrekening 2019. Deze
wettelijke controle staat los van de controle die het Rekenhof voert krachtens de artikelen
83 en 93 van de wet van 22 mei 2003.

3

Artikel 5bis, § 2, van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de naamloze vennootschap Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden bepaalt dat een commissaris benoemd wordt door de algemene
vergadering van het Rekenhof en dat de andere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van
Bio Invest onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.
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Hoofdstuk 3

Algemene opmerkingen
3.1

Goedkeuring en overzending van de algemene rekening

De artikelen 81 en 93 van de wet van 22 mei 2003 bepalen dat de algemene rekening van de
diensten en instellingen (met uitzondering van de AOI-MB) moet worden goedgekeurd en
overgezonden aan de minister van Begroting via de bevoegde minister (of, bij ontstentenis,
door het beheersorgaan). De algemene rekening van de AOI-MB wordt opgesteld onder het
gezag van de bevoegde minister, die ze bezorgt aan de minister van Begroting. Die rekeningen moeten vervolgens vóór 31 maart 4 via de minister van Begroting aan het Rekenhof
worden voorgelegd.
De bepalingen van de wet van 22 mei 2003, van het koninklijk besluit van 10 november 2009 en van het koninklijk besluit van 29 april 20125 omschrijven de inhoud van de
algemene rekening, die uit de volgende elementen bestaat:
•

•

de jaarrekening, die het volgende omvat:
o	de balans, voorgesteld in de vorm van een synthesetabel van de activa en passiva en
een synthesetabel van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
o
de resultatenrekening;
o	de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen overeenkomstig de
economische classificatie;
o
de toelichting bij de jaarrekening die minstens 17 staten omvat;
de rekening van uitvoering van de begroting.

Om ervoor te zorgen dat de rekeningen binnen kortere termijnen kunnen worden overgezonden dan die welke van kracht waren tot 2017, worden de algemene rekeningen van de
ADBA’s en van de instellingen sinds het boekjaar 2018 niet langer op papier bezorgd aan het
Rekenhof. De FOD Bosa stelt ze ter beschikking aan het Rekenhof via de toepassing eBMC.
De minister van Begroting van zijn kant stelt de lijst op met de rekeningen van de ADBA’s
en de instellingen die beschikbaar zijn voor controle door het Rekenhof en communiceert
die per brief aan het Rekenhof.
Behalve voor zeven instellingen6 werden de algemene rekeningen van alle ADBA’s en instellingen tegen 30 april 2020 ter beschikking gesteld aan het Rekenhof via eBMC. Hoewel de
volledigheid en de regelmatigheid van de algemene rekeningen zijn verbeterd ten opzichte
van het boekjaar 2018, formuleert het Rekenhof de volgende opmerkingen over de goedkeuring en de overzending ervan:

4
5
6

Deze termijn werd met een maand verlengd voor de rekeningen 2019 wegens de COVID-19-pandemie (zie punt
1.3 - Impact van de COVID-19-pandemie).
Koninklijk besluit van 29 april 2012 tot vaststelling van de aanvullende regels van voorstelling van de jaarrekening
van de diensten van de federale Staat.
Zie punt 2.2 - Ontbrekende of niet-aanvaarde rekeningen.
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•
•

•

•
•

•

De meeste ADBA’s en instellingen maken geen synthesetabel op van de rechten en verplichtingen die niet in hun balans zijn opgenomen.
De goedkeuringen van het beheersorgaan en van de toezichthoudende minister zijn
niet altijd opgenomen in de bestanden van de algemene rekening. Bovendien worden ze
soms vermeld in een apart document, waardoor de integriteit van de algemene rekening
die aan de controle van het Rekenhof wordt voorgelegd, niet kan worden gewaarborgd.
Om tegemoet te komen aan die opmerking, die het Rekenhof al formuleerde in zijn vorige Boek7, heeft de FOD Bosa een nieuw document Zoo toegevoegd in eBMC, dat alle
elementen die deel uitmaken van de algemene rekening alsook de goedkeuring van het
beheersorgaan en van de bevoegde minister bevat. Voor sommige ADBA’s en instellingen stelde het Rekenhof echter vast dat Zoo onvolledig was of niet in overeenstemming
was met de verschillende bestanden.
De FOD Bosa creëerde een modelbrief voor de goedkeuring van de rekeningen door
de bevoegde minister of, bij ontstentenis, door het beheersorgaan. Dit model bevat de
kerncijfers van de algemene rekening (balanstotaal, boekhoudkundig resultaat en begrotingsresultaat van het boekjaar). Nog niet alle diensten en instellingen gebruiken dit
model.
Opeenvolgende versies van dezelfde bestanden werden ter beschikking gesteld in eBMC
vóór 30 april8.
Voor verschillende algemene rekeningen ontbraken sommige bijlagen, de overeenstemmingstabel tussen het gebruikte boekhoudplan en het algemeen rekeningenstelsel
(ARS) of het overzicht van de intercompany-verrichtingen.
32 algemene rekeningen werden ter beschikking gesteld van het Rekenhof zonder de
goedkeuring van het beheersorgaan of de bevoegde minister. Sommige werden intussen
wel goedgekeurd.

Voorts beveelt het Rekenhof, net zoals voor het algemeen bestuur, aan dat de ADBA’s en
de instellingen hun algemene rekeningen zouden onderbouwen met een samenvattende
commentaar, waardoor de evoluties tegenover de vorige boekjaren alsook de boekings- en
waarderingsmethodes die de instelling heeft toegepast, beter kunnen worden weergegeven.

3.2

Boekhoudplan

Artikel 5 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde
instellingen hun jaarrekeningen moeten opstellen op basis van het algemeen rekeningstelsel (ARS)9.
Artikel 138 van de wet van 22 mei 2003 laat hun echter toe, op voorstel van de bevoegde minister en na voorafgaand akkoord van de minister van Begroting, de boekhouding te voeren overeenkomstig de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR) voor

7

8

9

Zie Rekenhof, 176e Boek, Deel I – Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 21 en 22, www.rekenhof.be.
Sommige instellingen hebben nog nieuwe versies van de bestanden ter beschikking gesteld na 30 april. Het Rekenhof heeft die niet in aanmerking genomen omdat de integriteit van de gecontroleerde rekeningen tegenover
de rekeningen die de minister van Begroting officieel met een brief van 4 mei 2020 heeft overgezonden aan het
Rekenhof dan niet meer kon worden gewaarborgd.
Koninklijk besluit van 10 november 2009.
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bedrijven of, voor de betrokken instellingen, overeenkomstig de minimumindeling van het
algemeen rekeningenstelsel voor verenigingen en stichtingen, gevoegd bij het koninklijk
besluit van 21 oktober 2018 tot uitvoering van de artikelen III.82 tot en met III.95 van het
Wetboek van Economisch Recht.
De wetgever kan een instelling ook toestaan om een ander boekhoudplan te gebruiken. Zo
kreeg Delcredere toestemming om het specifieke boekhoudplan van de verzekerings- en
herverzekeringsondernemingen te gebruiken10 en kreeg het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen toestemming om het MAR te gebruiken 11.
De diensten en instellingen die het ARS niet gebruiken, moeten bij hun jaarrekeningen een
tabel voegen die de overeenstemming maakt tussen hun boekhoudplan en het ARS. Deze
overeenstemmingstabel moet eenduidig en permanent zijn en de boekhoudregels van het
koninklijk besluit van 10 november 2009 volgen.
Het Rekenhof stelt bij de controle van de overeenstemmingstabel vast dat:
1)
enkele instellingen geen overeenstemmingstabel hebben voorgelegd;
2) er overeenstemmingstabellen zijn voorgelegd zonder cijfers;
3)	bepaalde rekeningen uit het MAR niet zijn opgenomen in het ARS, bv. die voor
kapitaalsubsidies, vruchtgebruik enz.;
4) er fouten of onnauwkeurigheden in voorkomen;
5) er soms extracomptabele verrichtingen in worden geboekt;
6)	
er onvoldoende rekening wordt gehouden met het verschil in waarderingsregels tussen het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de wet van
22 mei 2003 (zie punt 3.8 waarderings- en aanrekeningsregels).
Omdat de diensten en instellingen die het ARS niet toepassen in hun boekhouding de jaarrekening opmaken volgens de overeenstemmingstabel, moet die volledig en correct zijn opgesteld volgens de juiste waarderingsregels. Die vereiste is ook van belang voor de opmaak
van de jaarrekening van de federale Staat waarin deze jaarrekeningen worden geïntegreerd.
Het Rekenhof herinnert eraan dat de toestemming om een boekhouding te voeren volgens
een ander boekhoudplan dan het ARS, de dienst of instelling niet ontslaat van de verplichting om ook de andere bepalingen van het koninklijk besluit van 10 november 2009 in acht
te nemen.
Minder dan één derde (27 van de 87) van de diensten en instellingen die onderworpen zijn
aan de wet van 22 mei 2003 voeren hun boekhouding overeenkomstig het ARS.

10 Artikel 20 van de wet van 31 oktober 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2019.
11 Artikel 63 van de wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie.
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Tabel 6 – Diensten en instellingen die het ARS gebruiken
Naam
Federaal Agentschap van de Schuld
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
Belgische Mededingingsautoriteit
Koninklijke Bibliotheek van België
Internationaal Perscentrum
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Nationale Arbeidsraad
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
Commissie voor Nucleaire Voorzieningen
Fedorest
Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Koninklijk Meteorologisch Instituut van België
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Koninklijke Sterrenwacht van België
Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
Nationaal Orkest van België
Belgisch Telematica-Onderzoeksnetwerk
Poolsecretariaat
Centrale Dienst voor Duitse Vertaling
Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie
Koninklijke Muntschouwburg
Bron: Rekenhof
33 diensten en instellingen kregen de toestemming een ander boekhoudplan te gebruiken
dan dat van het KB van 10 november 2009. Ze hebben allemaal een overeenstemmingstabel
bij de jaarrekening gevoegd.
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Tabel 7 – Diensten en instellingen die toestemming kregen een ander boekhoudplan te gebruiken dan
het ARS
Naam
Belgisch Ontwikkelingsagentschap
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
Apetra
Astrid
Proefbank voor vuurwapens
Bureau voor Normalisatie
Cel voor Financiële Informatieverwerking
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Certi-Fed
Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen
Delcredere – rekening van de Staat
Delcredere – eigen rekening
Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening
Fonds voor Spoorweginfrastructuur
Infrabel
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Nationaal Geografisch Instituut
Koninklijk Gesticht van Mesen
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging
Paleis voor Schone Kunsten
Vermogen van de Koninklijke Militaire School
Sciensano
Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de
identiteitskaarten
Ombudsdienst voor Energie
Consumentenombudsdienst
Restauratie en Hoteldienst van Defensie
TUC Rail
War Heritage Institute
Zephyr-Fin
Bron: Rekenhof
Het Rekenhof stelde vast dat 27 diensten en instellingen een ander boekhoudplan gebruiken dan dat van het koninklijk besluit van 10 november 2009, zonder dat de minister van
Begroting daar toestemming voor gaf. Zeventien daarvan hebben een aanvraag tot afwijking ingediend die nog niet door de FOD Bosa is behandeld. Tien diensten en instellingen
hebben echter nog geen initiatief genomen bij de minister van Begroting.
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Tabel 8 – Diensten en instellingen die een aanvraag tot afwijking hebben ingediend om een ander
boekhoudplan te mogen gebruiken dan het ARS
Naam
Sociale Activiteiten
Nationale Veiligheidsoverheid
Belgoprocess
Studiecentrum voor Kernenergie
Centrum voor Internationale Conferenties Egmont II - Egmontpaleis
Federaal Migratiecentrum (Myria)
Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (Unia)
Koninklijk Belgisch Filmarchief
Egov
European Underground Research Infrastructure for Disposal of Nuclear Waste in Clay Environment
Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk
Helena en Isabella Godtschalck
Instituut voor de Nationale Rekeningen
Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen
Regie van de Gevangenisarbeid
Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met consulaire zaken
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
Bron: Rekenhof
Tabel 9 – Diensten en instellingen die geen initiatief hebben genomen om een afwijking te vragen om
een ander boekhoudplan te mogen gebruiken dan het ARS
Naam
Academia Belgica
Agentschap voor Buitenlandse Handel
Federaal Planbureau
Dexia
Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
Congrespaleis
Regie der Gebouwen
Belgische Maatschappij voor Internationale Investering
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
Bron: Rekenhof

3.3

Bedrijfsrevisor

Sommige ADBA’s en AOI’s hebben de controle van hun rekeningen toevertrouwd aan een
bedrijfsrevisor:
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Tabel 10 – ADBA’s en AOI’s die een bedrijfsrevisor hebben aangesteld
Naam
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Bureau voor Normalisatie
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Internationaal Perscentrum
Delcredere
Nationaal Geografisch Instituut
Koninklijke Munt van België
Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging
Nationaal Orkest van België
Belgisch Telematica-onderzoeksnetwerk
Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de
identiteitskaarten
Koninklijke Muntschouwburg
War Heritage Institute
Proefbank voor Vuurwapens
Bron: Rekenhof
De meeste gelijkgestelde instellingen hebben een bedrijfsrevisor 12 aangesteld. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gelijkgestelde instellingen die geen bedrijfsrevisor hebben aangeduid:
Tabel 11 – Gelijkgestelde instellingen die geen bedrijfsrevisor hebben aangesteld
Naam
Nationale Arbeidsraad
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO
Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening
Ombudsdienst voor Energie
Consumentenombudsdienst
Commissie voor Boekhoudkundige Normen
Commissie voor Nucleaire Voorzieningen
Belgische Mededingingsautoriteit
Instituut voor de Nationale Rekeningen
Bron: Rekenhof

12 De opdracht van de bedrijfsrevisor betreft meestal de jaarrekening conform de in België geldende boekhoudregels
en niet de algemene rekening conform de wet van 22 mei 2003.
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Sommige gelijkgestelde instellingen13 hebben een college van commissarissen 14 waar leden
van het Rekenhof deel van uitmaken:
Tabel 12 – Gelijkgestelde instellingen met een college van commissarissen
Naam
Infrabel
TUC Rail
Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden(*)
Belgisch Ontwikkelingsagentschap
Agentschap van Buitenlandse Handel(*)
Astrid
Apetra
Paleis voor Schone Kunsten
De wetgever heeft de controle formeel niet toevertrouwd aan een college maar aan twee commissarissen, van wie
één benoemd door het Rekenhof onder zijn leden.

(*) 

Bron: Rekenhof
Het Rekenhof had op 15 juni 2020 de verslagen van de bedrijfsrevisor voor het FAGG, CDSCA en Belnet nog niet ontvangen.
De bedrijfsrevisor heeft een oordeel met voorbehoud geformuleerd over de rekeningen
2019 van Fedasil15. Voor de rekeningen van het WHI formuleerde hij voor 2018 een oordeelonthouding en voor 2019 een oordeelonthouding over de vergelijkende cijfers 2018 en de
resultatenrekening 2019 en een oordeel zonder voorbehoud over de balans op 31 december 2019.
Voor de andere rekeningen hebben de bedrijfsrevisoren een oordeel zonder voorbehoud
geformuleerd of een onderzoek uitgevoerd waarbij ze geen oordeel formuleren.
Het Rekenhof stelt vast dat de bedrijfsrevisoren controleverklaringen en -verslagen opstellen die niet altijd zijn opgemaakt op basis van een certificering overeenkomstig de internationale auditstandaarden.
Omdat de wettelijke bepalingen die de opdracht van de bedrijfsrevisor bij sommige openbare instellingen regelen, niet van die aard zijn dat het Rekenhof op de werkzaamheden
van de bedrijfsrevisor kan steunen voor de certificering van de jaarrekening van de federale
Staat zoals opgelegd door de wet van 22 mei 2003 vanaf het begrotingsjaar 2020, had het
Rekenhof aanbevolen die opdracht te actualiseren en af te stemmen op de certificering volgens de internationale auditstandaarden 16.

13 De entiteiten die door het Instituut voor de Nationale Rekeningen worden geclassificeerd als S1311 “centrale overheid”.
14 Het college heeft als opdracht de jaarrekening te certificeren in het licht van de in België geldende boekhoudregels,
niet de algemene rekening die de instellingen opmaken met toepassing van de wet van 22 mei 2003, met uitzondering evenwel van het Agentschap van Buitenlandse Handel.
15 Zie hierover het specifieke artikel over Fedasil in deel 4.
16 Rekenhof, “Inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003- vervolg”, 174e Boek, Volume I, Verslag aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2017, p. 133-136, www.rekenhof.be.
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De raad van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft in zijn advies 2020/01 verduidelijkt dat de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van artikel 93/1 van de wet van
22 mei 2003 inhoudt dat de jaarrekening een getrouw beeld moet geven en dat de revisoren
een redelijke zekerheid over dat getrouw beeld moeten geven. Dat houdt derhalve in dat de
bedrijfsrevisoren hun controle en rapportering volgens de International Standards on Auditing (ISA’s) moeten verrichten.
Het Rekenhof merkt hierbij op dat de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor tot een verslag
moeten leiden vòòr de goedkeuring van de rekeningen door het beheersorgaan.

3.4

Bevestigingsbrief

Volgens de internationale normen die van toepassing zijn op de hoge controle-instellingen,
in het bijzonder ISSAI 1580 (Schriftelijke bevestigingen), moeten de personen die verantwoordelijk zijn voor de opmaak van de algemene rekening, aan het Rekenhof een bevestigingsbrief bezorgen 17. In deze brief verklaren zij dat ze hebben voldaan aan hun verantwoordelijkheden in verband met het opstellen van die rekening en dat de aan het Rekenhof
bezorgde informatie volledig is. De brief moet aan het Rekenhof worden bezorgd op het
einde van de controle en vóór de rapportering over de algemene rekening aan de Kamer 18.
Volgende instellingen hebben geen bevestigingsbrief bezorgd (toestand op 26 juni 2020).
Tabel 13 – Instellingen zonder bevestigingsbrief
Naam
Poolsecretariaat

ADBA

Nationaal Orkest van België

AOI-BA

Fonds Spoorweginfrastructuur

AOI-Gelijkgesteld

Bron: Rekenhof
Het Rekenhof moet de jaarrekening van de federale Staat vanaf het boekjaar 2020 certificeren. Daarom is het essentieel dat het tijdig beschikt over de bevestigingsbrieven van alle
entiteiten. Zoniet kan dit een impact hebben op het oordeel van het Rekenhof over deze
rekening.

3.5

Voorstelling van de rekeningen

Zoals aangegeven in punt 3.1, bestaan de algemene rekeningen van de ADBA’s en de instellingen uit een jaarrekening en een rekening van uitvoering van de begroting. Artikel
138 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt bovendien dat de ADBA’s en de instellingen een
overzicht van de intercompanyverrichtingen moeten bezorgen en hun boekhoudplan moeten vervolledigen met een overeenstemmingstabel met het ARS als ze gebruik maken van
de mogelijkheid om daarvan af te wijken. Die documenten worden bij de jaarrekening gevoegd.

17 Bv. de directeur-generaal en de financieel directeur van de entiteit.
18 Uiterlijk op 30 juni 2020 voor de algemene rekening 2019, dit is een maand later dan de wettelijke datum als gevolg
van de maatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie.
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Het Rekenhof stelt vast dat 61 % (49 van de 80) algemene rekeningen 2019 van de ADBA’s
en de instellingen volledig conform de wettelijke bepalingen werden opgesteld. Dat is een
duidelijke verbetering tegenover 2018 (12 %). Het Rekenhof merkt als belangrijkste tekortkomingen op dat begrotingsdocumenten (de rekening van uitvoering van de begroting of
de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen) en sommige bijlagen ontbreken en de modellen voor de rekeningen en de toelichting niet worden gevolgd.
De modellen voor de balans, de resultatenrekening, de samenvattende rekening van de
begrotingsverrichtingen en de zeventien staten van de toelichting werden vastgelegd door
de koninklijke besluiten van 10 november 2009 en 29 april 2012. In zijn vorige Boek 19 had
het Rekenhof benadrukt dat die modellen onvoldoende werden gebruikt door de diensten.
Om tegemoet te komen aan die opmerking en het gemakkelijker te maken de regelgeving
in acht te nemen, heeft de FOD Bosa in eBMC nuttige modeldocumenten uitgewerkt voor
de ADBA’s en instellingen. De meeste hebben die ook gebruikt.
Het Rekenhof benadrukt echter dat die modellen laattijdig werden bezorgd, waardoor de
opmaak van de algemene rekeningen werd bemoeilijkt en vertraging opliep. Met uitzondering van de controle of het actief en het passief gelijk zijn, bevatten ze bovendien geen
enkele logische controle (bijvoorbeeld tussen de cijfers van de rekening van uitvoering van
de begroting en de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, tussen de cijfers van de bijlagen en die van de balans enz.) of rekenkundige controle. Tot slot is het
Rekenhof van oordeel dat de modellen voor de opmaak van de rekening van uitvoering van
de begroting en de jaarrekening zouden moeten worden aangevuld met een kolom voor de
cijfers van het vorige boekjaar.
Het Rekenhof wijst erop dat de financiële diensten van sommige ADBA’s en instellingen
niet nauwkeurig genoeg werken en nog niet helemaal over de nodige kennis beschikken om
een boekhouding te voeren in overeenstemming met de wet van 22 mei 2003 en de uitvoeringsbesluiten ervan. Sommige staten in de bijlagen zijn bijvoorbeeld onvolledig ingevuld of
bevatten cijfers die niet overeenkomen met de cijfers van de balans en resultatenrekening.
Artikel 27 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat de uitvoeringsrekening van de begroting
moet worden opgesteld volgens de onderverdelingen van de goedgekeurde begroting. Het
Rekenhof heeft vastgesteld dat sommige ADBA’s en instellingen de uitvoeringsrekening
volgens een afwijkende structuur opstellen. Dat bemoeilijkt de vergelijking met de goedkeurde begroting. Ook stemt de uitvoeringsrekening van de begroting van sommige diensten niet overeen met de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen.
Tot slot hebben de ADBA’s en de instellingen de rekeningen aan onvoldoende kwaliteitscontroles onderworpen. Met het oog op de opmaak van de jaarrekening van de federale
Staat zou de FOD Bosa bovendien over meer resources moeten beschikken om een uitgebreidere kwaliteitscontrole uit te voeren en erop toe te zien dat de rekeningen worden opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de ADBA’s en de instellingen
meer te begeleiden.

19 Rekenhof, “Voorstelling van de rekeningen”, 176e Boek, Deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen, verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 26-27, www.rekenhof.be.
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De volgende voorbeelden illustreren deze situatie:
•

•

•

•

•

Infrabel heeft door een verkeerde interpretatie de begrotingsverrichtingen ofwel in de
samenvattende staat van de begrotingsverrichtingen ofwel in de uitvoeringsrekening
van de begroting opgenomen. Daardoor weerspiegelen ze niet de realiteit. De twee staten moeten dus worden samengevoegd om het juiste begrotingsresultaat voor het boekjaar 2019 te bepalen.
TUC Rail heeft in de samenvattende staat van de begrotingsverrichtingen het verschil
opgenomen tussen de begrotingskredieten en het gebruik van deze kredieten. De effectieve realisaties werden opgenomen in de uitvoeringsrekening van de begroting, wat
wel correct is.
Het overgedragen verlies van Zephyr-Fin werd geboekt op een rekening voor kapitaaloverdrachten. Bijgevolg is het resultaat van het boekjaar in de resultatenrekening niet
correct.
Door technische problemen binnen het Nationaal Orkest van België (NOB) werden onjuiste cijfers opgenomen, waardoor de balans en de resultatenrekening niet overeenstemmen met de boekhouding. Door het ontbreken van een volwaardige overeenstemmingstabel tussen het ARS en de economische codes is ook het correcte budgettaire
saldo onbekend. De samenvattende staat van de begrotingsverrichtingen verschilt ook
ten onrechte van de uitvoeringsrekening van de begroting. In de staat met de aansluiting tussen het begrotings- en economische resultaat worden tot slot nog andere cijfers
opgenomen.
Het balanstotaal van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA) volgens het ARS (78.619.777,33 euro) stemt niet
overeen met het balanstotaal van de CDSCA (241.863.732,55 euro), voornamelijk doordat
de herwaardering van de gebouwen van 163 miljoen euro er niet is in opgenomen. Het
economische resultaat wordt bovendien in de resultatenrekening verkeerdelijk als een
verlies weergegeven terwijl het een winst betreft van 770.502,80 euro.

3.6

Jaarverslag

De diensten en instellingen moeten krachtens artikel 18 van de wet van 22 mei 2003 jaarlijks een jaarverslag opmaken over hun activiteiten en de evolutie van de belangrijkste
financiële gegevens. Op voordracht van de minister van Begroting bepaalt de Koning de
regels voor het opmaken en publiceren van het jaarverslag.
Volgens de voorbereidende werken van de wet20 maakt het jaarverslag de link tussen de
boekhoudkundige gegevens en de activiteiten van de dienst of instelling. Het bevat zowel
de evolutie van de belangrijkste kerngetallen, die moeten toelaten de nodige lessen te trekken uit de jaarrekening, als aanvullende informatie nuttig voor de opmaak van de begroting. Dit document wordt opgemaakt om te voldoen aan de nood van een eerstelijnsrapportering met betrekking tot de uitvoering van de administratieve en statutaire opdracht
van de dienst.

20 Parl. St. Kamer, 18 juni 2002, DOC 50 1870/001, Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp houdende organisatie
van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, par. 140, p. 69, www.dekamer.be.
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Het Rekenhof stelt opnieuw21 vast dat een koninklijk besluit ontbreekt dat de regels voor het
opmaken en publiceren van het jaarverslag bepaalt.

3.7

Overzicht van de meerjarige juridische verbintenissen

De ADBA, AOI en de gelijkgestelde instellingen zijn vrijgesteld van het houden van een begrotingsboekhouding van de vastleggingen. Voor hun begroting werken ze, in tegenstelling
met het algemeen bestuur, alleen met kredieten22, niet met vastleggings- en vereffeningskredieten.
De AOI’s-MB en de ADBA’s moeten echter volgens artikel 20, § 2, tweede lid, van de wet van
22 mei 2003 per juridische verbintenis een overzicht bijhouden van de bedragen met betrekking tot de rechten die vastgesteld zullen worden ten laste van het lopende begrotingsjaar en van de volgende begrotingsjaren. Bij het aangaan van een verbintenis over meerdere
jaren moeten bijgevolg de lasten voor de volgende begrotingsjaren bekend zijn. Bovendien
legt, krachtens artikel 19, § 3, van de wet, een bijzondere bepaling in de algemene uitgavenbegroting voor de AOI’s-MB en de ADBA’s het plafond vast van dergelijke meerjarige
niet-recurrente juridische verbintenissen23.
De artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 31 juli 201724 bepalen de regels voor de
opmaak van de overzichtstabel. De minister van Begroting moet het model ervan nog bepalen.
De FOD Bosa heeft in eBMC een model van overzichtstabel ingevoerd. Bij gebrek aan duidelijke instructies interpreteren de ADBA’s en de AOI’s-MB het model echter uiteenlopend
en hebben ze daardoor de tabel niet of onvolledig ingevuld.

3.8

Waarderings- en aanrekeningsregels

Voor het opstellen van de algemene rekeningen zijn naast het boekhoudplan en het rapporteringsmodel ook de waarderings- en aanrekeningsregels een belangrijk onderdeel van het
boekhoudkundige referentiekader. Voor de geconsolideerde rekening van de federale Staat
is het essentieel dat deze regels duidelijk, uniform en toepasbaar zijn zodat de gebruiker
van de geconsolideerde cijfers deze kan interpreteren. Het Rekenhof stelt vast dat de waarderings- en aanrekeningsregels momenteel nog onvoldoende zijn uitgewerkt.
Artikel 136 van de wet van 22 mei 2003 verplicht de diensten en instellingen hun materiële en immateriële vaste activa op te nemen in het boekhoudsysteem ten laatste voor
de rekeningen van het boekjaar 2019, bij de jaarrekening een plan te voegen voor de

21 Rekenhof, 176e Boek, Deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de ADBA’s en AOI’s, Verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 27, www.rekenhof.be.
22 Op grond van artikel 19, § 2, 2°, van de wet van 22 mei 2003 gaat het om de kredieten ten belope waarvan tijdens
het begrotingsjaar vastgestelde rechten kunnen worden aangerekend in uitvoering van verbintenissen ontstaan of
gesloten tijdens het lopende of vorige begrotingsjaren. De kredieten die op het einde van het begrotingsjaar nog
beschikbaar zijn, worden geannuleerd.
23 Voor het begrotingsjaar 2019 is geen dergelijke bijzondere bepaling opgenomen.
24 Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid,78, eerste lid, 80, tweede lid, 86, eerste lid, 87,
§ 2/1, 89, eerste lid, en 96 eerste lid, van de wet van 22 mei 2003.
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waardering van die activa en dit plan samen met de rekeningen te publiceren. De financiële vaste activa, de effecten van leningen op meer dan één jaar en de andere vorderingen
op meer dan één jaar op derden moeten daarentegen onmiddellijk worden geboekt, bij de
eerste voorstelling van een balans.
Artikel 8, § 1, van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt dat de vaste activa
jaarlijks geherwaardeerd moeten worden: terreinen en gebouwen aan marktwaarde, andere
installaties met onroerend karakter en werken van bouwkunde aan vervangingswaarde,
immateriële vaste activa op basis van de geactualiseerde waarde van hun toekomstige baten, de werken van bibliotheken, kunstwerken en kunstvoorwerpen, monumenten, zeldzame voorwerpen of verzamelobjecten, buitengebruikgestelde roerende goederen alsook
de dieren tegen marktwaarde voor zover er een markt bestaat. Artikel 8, § 2, bepaalt dat de
immateriële en materiële vaste activa met beperkte levensduur worden afgeschreven.
De afschrijvingen moeten worden berekend volgens de regels die worden vastgesteld door
de minister van Financiën op voorstel van de Commissie van de Openbare Comptabiliteit
(COC) na eensluidend advies van de Interministeriële Conferentie voor de Financiën en de
Begroting. Tot op vandaag zijn er echter nog geen regels in die zin vastgelegd.
Bij gebrek aan duidelijke waarderingsregels in het koninklijk besluit van 10 november 2009 of van een advies geformuleerd door de COC, moeten de waarderingsregels worden toegepast die gewoonlijk worden gebruikt in een dubbele boekhouding, voor zover
deze niet in strijd zijn met het koninklijk besluit van 10 november 2009.
Het Rekenhof stelt vast dat de COC noch de FOD Bosa nadere richtlijnen hebben uitgewerkt voor de waardering en de jaarlijkse herwaardering. Bepaalde diensten zijn om die
reden nog niet overgegaan tot de herwaardering van hun vaste activa en wachten op een
verder initiatief van de COC of de FOD Bosa. De onduidelijke waarderingsregels leveren
voornamelijk problemen op voor diensten die waardevolle vaste activa van de Staat beheren, zoals de Regie der Gebouwen25, de FWI’s26, Dexia en Infrabel.
Het Rekenhof wenst er daarnaast op te wijzen dat ook de diensten en instellingen die gemachtigd zijn een ander boekhoudplan te gebruiken dan dat van het koninklijk besluit van
10 november 2009, de aanrekenings- en waarderingsregels moeten in acht nemen die door
dat besluit zijn voorgeschreven.
Het Rekenhof stelt vast dat slechts weinig instellingen in hun balans de financiële deelnemingen waarderen op basis van de boekhoudkundige waarde van het netto-actief van de
vennootschap waarin ze een deelneming hebben, zoals voorgeschreven door artikel 9 van
het koninklijk besluit van 10 november 2009. Dat is onder meer het geval voor Dexia die in
zijn rekeningen 2019 ten onrechte een waardevermindering van 100 % (kost van 2,25 miljard euro) heeft geboekt op zijn deelneming in Dexia Crédit Local (DCL), het belangrijkste
Franse filiaal van de groep, door zich te baseren op de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.

25 Zie het aparte artikel “Regie der gebouwen” in hoofdstuk 4.
26 Zie het aparte artikel “FWI”s: inventarisatie en waardering van vaste activa” in hoofdstuk 4.
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Het Rekenhof merkt op dat, in het geval van Dexia, richtlijnen nodig zijn voor de waardering van de financiële activa.
Volgens artikel 7 van de wet van 22 mei 2003 wordt een verrichting gehecht aan het boekjaar waarin ze heeft plaatsgehad. Opdat een verrichting echter tot een boekjaar of begrotingsjaar zou behoren, moet ook het recht van die verrichting zijn vastgesteld gedurende
dat jaar. Bovendien moet dat vastgestelde recht vóór 1 februari van het volgende jaar worden
geboekt.
Op grond van artikel 8 van de wet is een recht vastgesteld wanneer aan de volgende vier
voorwaarden samen is voldaan:
1.
2.
3.
4.

het bedrag ervan is op nauwkeurige wijze vastgesteld;
de identiteit van de schuldenaar of van de schuldeiser is bepaalbaar;
de verplichting om te betalen bestaat;
een verantwoordingsstuk is in het bezit van de betrokken dienst.

De toepassing van deze artikelen levert soms problemen op, in het bijzonder voor de afsluitingsverrichtingen. Artikel 24 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt
dat bepaalde verrichtingen (intresten, huurvergoedingen en andere burgerlijke vruchten,
en ook vergoedingen) in de algemene boekhouding pro rata temporis worden geboekt. De
overlopende rekeningen van het actief en het passief worden dus in de algemene boekhouding gebruikt om kosten en opbrengsten toe te wijzen aan het juiste boekjaar. Hetzelfde
artikel bepaalt dat de bijbehorende uitgaven en inkomsten in de begrotingsboekhouding
worden aangerekend ofwel op het ogenblik dat ze worden geboekt in de algemene boekhouding ofwel op het ogenblik dat ze eisbaar zijn. Het Rekenhof beveelt daarom de diensten en instellingen aan in hun waarderingsregels te verduidelijken welke keuze ze maken
om die verrichtingen te boeken. Het wijst er voorts op dat ook de aanrekening van subsidies
problemen geeft27.
Gelet op de certificering van de jaarrekening van de federale Staat vanaf het boekjaar
2020 dringt het Rekenhof er opnieuw28 op aan zo spoedig mogelijk werk te maken van het
uitwerken van duidelijke en uniforme richtlijnen voor de waarderings- en aanrekeningsregels.

3.9

Inventaris

Artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 verplicht de diensten en instellingen ten minste eens
per jaar, omzichtig en te goeder trouw, de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen
en waarderingen te verrichten om op 31 december een volledige inventaris op te maken
van al hun bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook en van
de daartoe bestemde eigen middelen. Die inventaris wordt opgesteld overeenkomstig de
balansklassen.

27 Zie “Opvolging van bepaalde aanbevelingen”, “Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten” en “Sciensano” in hoofdstuk 4.
28 Zie Rekenhof, “Stand van zaken van de werkzaamheden van de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit”,
176e Boek, Deel III - Algemene rekening 2018 van het algemeen bestuur van de federale Staat, Verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2019, p. 141 e.v., www.rekenhof.be.
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Volgens artikel 17, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003, wordt de balans opgesteld nadat
de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris. De
artikelen 4 tot en met 16 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 bevatten de algemene bepalingen voor de inventaris en de waarderingsregels.
Het Rekenhof stelt vast dat slechts een deel van de diensten en instellingen een inventaris
hebben opgesteld die volledig beantwoordt aan de wetgeving29. De belangrijkste tekortkomingen betreffen het niet in overeenstemming brengen van de boekhoudkundige en de
fysieke inventaris van vaste activa en voorraden, herwaarderingen en waardeverminderingen die niet worden geboekt en rechten en verplichtingen buiten balans die niet worden
gerapporteerd.

3.10

Intercompanytransacties

Overeenkomstig artikel 138, § 4, tweede lid, van de wet van 22 mei 2003 moeten de diensten
en instellingen aan de minister van Begroting alle cijfers bezorgen die betrekking hebben
op intercompanytransacties tussen hun dienst en de andere diensten van de federale Staat.
De FOD Bosa heeft die gegevens nodig om de geconsolideerde jaarrekening van de federale
Staat te kunnen opmaken30.
De FOD Bosa stelt in zijn instructies de entiteiten die volgens het Instituut voor de Nationale Rekeningen geen deel uitmaken van de centrale overheid (S1311) vrij van deze rapporteringsverplichting. Deze afwijking van de wetsbepaling is verantwoord aangezien die
instellingen niet onder de consolidatiekring vallen; bijgevolg zijn hun cijfers niet nodig voor
het opstellen van de jaarrekening van de federale Staat overeenkomstig artikel 110 van de
wet van 22 mei 2003. Het Rekenhof beveelt aan de formulering van artikel 138 van de wet
in die zin aan te passen.
Daarnaast worden de gerapporteerde intercompanytransacties conform de instructies van
de FOD Bosa beperkt tot de dotaties, subsidies, verwervingen van Staatseffecten en de
daarbij horende intresten. De andere onderlinge opbrengsten, kosten, vorderingen of schulden worden dus niet gerapporteerd. Daardoor is er onvoldoende informatie beschikbaar
om de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat correct te kunnen opstellen. Het
Rekenhof herhaalt 31 daarom zijn aanbeveling dat de regelgeving de consolidatieprocedures
vastlegt, zodat de consolidatie conform artikel 137 van de wet van 22 mei 2003 kan worden
uitgevoerd over het geheel van de rekeningen van het boekhoudplan. Als een vereenvoudigde consolidatie aangewezen zou zijn omwille van de praktische uitvoerbaarheid, moet de
regelgeving onder meer de materialiteitsdrempels bepalen om bepaalde diensten, balansen
of transacties die onder die drempel vallen, niet te consolideren.

29 Punt 3.4 van de omzendbrief van de minister van Begroting van 25 november 2019 aangaande de afsluiting van
de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen van de diensten van de federale Staat voor het begrotingsjaar
2019 verduidelijkt in dit verband de eindejaarsverrichtingen die de diensten moeten boeken om volledig conform
de wet te zijn.
30 Artikel 110 van de wet van 22 mei 2003.
31 Zie Rekenhof, “Voorbereiding van de Federale Accountant op de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening
van de federale Staat”, 176e Boek, Deel III - Algemene rekening 2018 van het algemeen bestuur van de federale Staat,
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2019, p. 133 e.v.,www.rekenhof.be.
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De diensten en instellingen rapporteerden in 2019 3.014,6 miljoen euro aan intercompanyopbrengsten32. Hiervan heeft 2.942,7 miljoen euro betrekking op ontvangen dotaties en
subsidies verstrekt door het algemeen bestuur. De tegenpartijen bevestigen van hun kant
een overeenstemmende kost van 1.919,2 miljoen euro. Het verschil (1.095,4 miljoen euro)
wordt grotendeels verklaard door verrichtingen die het algemeen bestuur op verkeerde rekeningen heeft geboekt en die bijgevolg ten onrechte niet als intercompanyverrichting zijn
beschouwd. Daarnaast is het voor sommige diensten en instellingen nog steeds onvoldoende duidelijk welke transacties zij als intercompany moeten rapporteren.
Naast de opbrengsten rapporteren de diensten en instellingen ook kosten (108,0 miljoen euro), activa (160,4 miljoen euro) en passiva (626,4 miljoen euro)33. Het Rekenhof stelt
vast dat maar een beperkt gedeelte kan worden afgestemd met de tegenpartij, hoofdzakelijk
door onvoldoende informatie over de transacties die als intercompanytransactie moeten
worden beschouwd.
De voorafgaande afstemmingsprocedure die de FOD Bosa in 2019 heeft opgezet, heeft voor
vooruitgang gezorgd. Het Rekenhof merkt echter op dat er afstemmingsverschillen ontstaan doordat niet alle intercompanyverrichtingen moeten worden gerapporteerd. Ook is
de boekhoudkundige organisatie van de diensten en instellingen vaak onvoldoende afgestemd op een correcte en efficiënte rapportering van de intercompanytransacties.
Het Rekenhof beveelt daarom de FOD Bosa aan de afstemmingsprocedures aan te passen zodat afstemmingsverschillen uitgeklaard en gecorrigeerd moeten worden voordat de
rekeningen worden gefinaliseerd. De diensten en instellingen moeten op hun beurt hun
boekhouding organiseren zodat zij over alle intercompanytransacties kunnen rapporteren.

3.11

Aansluiting tussen de verrichtingen geboekt in de begrotingsboekhouding en in de algemene boekhouding

Artikel 138, § 4, van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat bij de rekeningen van de ADBA’s,
de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen een staat moet worden opgenomen met de aansluiting tussen de verrichtingen geboekt in de begrotingsboekhouding en de verrichtingen geboekt in de algemene boekhouding. Artikel 3, 16°, van het koninklijk besluit van
29 april 2012 bepaalt dat die staat in de toelichting bij de jaarrekening moet worden opgenomen.
De FOD Bosa heeft de aanbeveling van het Rekenhof gevolgd34: hij heeft de diensten en
instellingen een model ter beschikking gesteld dat ze moeten gebruiken om die aansluiting
eenvormig te kunnen uitvoeren. De meeste diensten en instellingen hebben dat model gevolgd, dat het boekhoudkundig resultaat laat aansluiten met het begrotingsresultaat. Het

32 Het Rekenhof heeft in zijn analyse alleen rekening gehouden met de intercompanytransacties die gerapporteerd
werden door de diensten en instellingen waarvan het de rekeningen heeft onderzocht (zie punt 2.1). Het algemeen
bestuur heeft in zijn boekhouding 241,8 miljoen euro opgenomen aan dotaties van de diensten en instellingen die
niet onderzocht werden.
33 In de meeste gevallen behoort de tegenpartij tot het algemeen bestuur, respectievelijk voor 21,9 miljoen euro van
het bedrag aan kosten, voor 90,5 miljoen euro van de activa en voor 554,1 miljoen euro van de passiva.
34 Rekenhof, 176e Boek, Deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de ADBA’s en AOI’s, Verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p.31, www.rekenhof.be.
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model vermeldt ook de voornaamste elementen die een verschil tussen de twee resultaten
rechtvaardigen (afschrijvingen, voorzieningen, waardeverminderingen enz.).
Een van de hoofdoorzaken van vastgestelde fouten is dat bepaalde diensten en instellingen
die aansluiting hebben uitgevoerd op basis van andere boekhoudkundige en budgettaire
resultaten dan die welke zijn opgenomen in de resultatenrekening of in de rekening van
uitvoering van de begroting (en in de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen).
In de rubriek “Overige” van het model worden belangrijke verschillen tussen de twee resultaten vermeld zonder commentaar. Het is dus niet altijd mogelijk op basis van het model
bij de algemene rekening de coherentie tussen de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding te beoordelen.
Het Rekenhof beveelt aan dat alle diensten en instellingen die aansluiting zouden maken
op basis van het boekhoudkundig resultaat in de resultatenrekening en het begrotingsresultaat in de rekening van uitvoering van de begroting (en de samenvattende begrotingsrekening). Tot slot moeten alle verschillen tussen de twee resultaten duidelijk worden uitgelegd in het model als bijlage bij de algemene rekening.

3.12

Begrotingscomptabiliteit

De begroting voorziet in en machtigt alle verrichtingen met een financiële afwikkeling
die voor eigen rekening tot stand worden gebracht met derden. Het algemeen bestuur, de
ADBA’s, de AOI’s en de gelijkgestelde instellingen worden beschouwd als derden ten aanzien van elkaar.
De begroting van de instellingen bevat, wat de ontvangsten betreft, de raming van de rechten die tijdens het begrotingsjaar zullen worden vastgesteld. Wat de uitgaven betreft, bevat
ze de kredieten ten belope waarvan tijdens het begrotingsjaar vastgestelde rechten kunnen
worden aangerekend in uitvoering van verbintenissen ontstaan of gesloten tijdens het lopende of vorige begrotingsjaren. De ramingen van de ontvangsten en de uitgaven worden
uitgesplitst volgens de economische classificatie (artikel 19, § 2, van de wet van 22 mei 2003).
In principe35 wordt de begrotingsboekhouding gevoerd in relatie met de algemene boekhouding 36. Daardoor kan de voortgang van de uitvoering van de begroting permanent worden gecontroleerd (artikel 22)37. De aansluiting tussen de verrichtingen in de begrotings- en
in de algemene boekhouding is essentieel om de toepassing van de aanrekeningsregels in
beide boekhoudingen na te gaan en maakt op grond van artikel 138, § 4, van de wet van
22 mei 2003 deel uit van de over te leggen staten (zie punt 3.11).

35 Artikel 138, § 4, van de wet van 22 mei 2003 laat de instellingen toe de begrotingsboekhouding extracomptabel te
voeren.
36 Alle verrichtingen uit de algemene boekhouding op basis van vastgestelde rechten (nl. transactiebasis) worden in
principe ook geboekt in de begrotingsboekhouding, met uitzondering van verrichtingen die geen begrotingsverrichtingen zijn zoals bv. provisies, waardeverminderingen en afschrijvingen.
37 De federale Staat moet maandelijks begrotingsgegevens publiceren (artikel 124/1). De AOI’s en ADBA’s die deel
uitmaken van de consolidatiekring bezorgen daartoe maandelijks de noodzakelijke gegevens aan de minister van
Begroting via de applicatie eBMC.
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De uitvoeringsrekening van de begroting wordt opgesteld volgens de onderverdelingen van
de goedgekeurde begroting (artikel 27)38. Het koninklijk besluit van 31 juli 2017 39 bepaalt
hoe de instellingen de begrotingstabellen moeten opstellen.
De wet van 22 mei 2003 bepaalt hoe de begrotingen van de instellingen moeten worden
opgemaakt, goedgekeurd en gepubliceerd40:
•

•

•

•

Het ontwerp van begroting van een ADBA wordt opgemaakt door het beheersorgaan.
Na de goedkeuring door de bevoegde minister wordt het ontwerp voor goedkeuring aan
de Kamer van Volksvertegenwoordigers overgezonden samen met het ontwerp van de
algemene uitgavenbegroting (artikel 79).
Het ontwerp van begroting van een AOI-MB wordt opgemaakt door de bevoegde minister en overgezonden aan de minister van Begroting die het voor goedkeuring bij de
Kamer indient samen met het ontwerp van de algemene uitgavenbegroting (artikel 87,
§ 1)41.
Het ontwerp van begroting van een AOI-BA wordt opgesteld door het beheersorgaan
en goedgekeurd door de toezichthoudende minister en de minister van Begroting. De
goedgekeurde begroting wordt meegedeeld aan de Kamer als bijlage bij de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting. Als het ontwerp niet is goedgekeurd, wordt
het toch aan de Kamer meegedeeld (artikel 87, § 2).
De begrotingsontwerpen van de gelijkgestelde instellingen worden goedgekeurd door
de toezichthoudende minister of bij ontstentenis door het beheersorgaan en worden
vervolgens overgezonden aan de minister van Begroting (artikel 87, § 2/1).

Het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 van 15 oktober 2018 werd niet goedgekeurd. Voor het begrotingsjaar 2019 werd daarom gewerkt met het
systeem van de voorlopige kredieten.
In toepassing van artikel 79, tweede lid, worden de ADBA’s onderworpen aan de wet waarbij voorlopige kredieten worden geopend, overeenkomstig de bepalingen van toepassing
op het algemeen bestuur (artikelen 55 tot 58). Omdat de begrotingen van de AOI-MB niet
werden toegevoegd bij de wetten tot opening van de voorlopige kredieten, werd in toepassing van artikel 9042 van de wet van 2003 het ontwerp van begroting 2019 gebruikt als
referentiebasis.

38 Zoals uiteengezet in punt 3.5 over de voorstelling van de rekeningen werd de uitvoeringsrekening van de begroting
niet steeds opgesteld conform de begroting.
39 Koninklijk besluit van 31 juli 2017 tot uitvoering van de artikelen 20, § 2, tweede lid, 78, eerste lid, 80, tweede lid,
86, eerste lid, 87, § 2/1, 89, eerste lid, en 96 eerste lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
40 Het koninklijk besluit van 31 juli 2017 omvat verdere bepalingen over de neerlegging en de goedkeuring van de
jaarlijkse begroting.
41 De minister van Begroting dient vóór 30 juni van het jaar dat volgt op het begrotingsjaar bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp in tot goedkeuring van de algemene rekeningen van de ADBA’s (artikel 84) en
de AOI’s-MB (artikel 93, § 1, 3e lid).
42 Artikel 90 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat, indien op de eerste dag van het begrotingsjaar geen goedkeuring is gegeven, dit niet de aanwending belet van de kredieten waarin het ontwerp van begroting van de administratieve openbare instellingen voorziet, tenzij het principieel nieuwe uitgaven betreft waartoe geen machtiging is
verleend bij de laatst goedgekeurde begroting.
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Een ADBA of een AOI mag een limitatief begrotingskrediet niet overdragen of overschrijden tenzij na de voorafgaande toelating van de bevoegde minister en na eensluidend advies
van de minister van Begroting of zijn gemachtigde (Inspectie van Financiën). Als de kredietoverschrijdingen een hogere financiële tussenkomst van de Staat kunnen meebrengen
dan de algemene uitgavenbegroting bepaalt, moeten ze vooraf worden goedgekeurd door
een overeenstemmend krediet aan te nemen in de algemene uitgavenbegroting van het
algemeen bestuur (artikelen 79/2 en 91).
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat sommige ADBA’s en AOI’s-MB hun begrotingsartikelen
hebben overschreden zonder de in de wet bepaalde voorafgaandelijke machtigingen 43. Deze
overschrijdingen moeten worden geregulariseerd door bijkredieten goed te keuren in de
wet houdende goedkeuring van de algemene rekeningen van de ADBA’s en van de AOI’sMB. Ze zijn opgenomen in bijlage 2 van dit Boek.
Tot slot stelt het Rekenhof bij een aantal instellingen vast dat:
•
•
•

de begroting niet steeds wordt opgesteld en goedgekeurd volgens de economische classificatie;
de kredieten zoals opgenomen in de uitvoeringsrekening van de begroting niet overeenstemmen met de goedgekeurde kredieten in de begroting;
de realisaties in de uitvoeringsrekening van de begroting verschillen van die opgenomen in de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen44.

Omdat de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen deel uitmaakt van de
jaarrekening van de instelling die wordt geïntegreerd in de jaarrekening van de federale
Staat, is het van cruciaal belang dat deze correct is, overeenstemt met de uitvoeringsrekening van de begroting en aansluit met de algemene boekhouding.

43 Het Rekenhof heeft voor de toepassing van de artikelen 79/2 en 91 van de wet van 22 mei 2003 alleen rekening
gehouden met de overdrachten en overschrijdingen die afdoende en tijdig waren verantwoord.
44 Overeenkomstig de economische classificatie.
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Hoofdstuk 4

Specifieke opmerkingen
Opvolging van bepaalde
aanbevelingen
In zijn vorige boek had het Rekenhof aanbevelingen gedaan over de afstemming van de
loonkosten, de boeking van het vakantiegeld, de volledigheid van de rekeningen en de aanrekeningsregels voor subsidies45. De volgende tabel geeft een opvolging van die aanbevelingen.
Vaststellingen en aanbevelingen
uit het 176e Boek (p.35-40 en 47-49)

Stand van zaken op 30 juni 2020

Systematisch bij het afsluiten van het boekjaar
de geboekte loonkosten afstemmen met
de bedragen die aangegeven zijn bij de
belastingdienst en de sociale zekerheid (door
middel van de DMFA-aangiften).

Heel weinig diensten en instellingen maken
die afstemming. Het Rekenhof herhaalt zijn
aanbeveling omdat door die afstemming
nagegaan kan worden dat de bedragen die
geboekt worden in de algemene boekhouding
en de begrotingsboekhouding correct zijn en dat
ze aan het juiste boekjaar zijn gehecht.

De schuld voor het vakantiegeld moet begroot
en aangerekend worden, zowel bij de kosten
als bij de begrotingsuitgaven, op het boekjaar
waarin de prestaties zijn geleverd, ook al wordt
het vakantiegeld uitbetaald in het volgende
boekjaar.

De minister van Begroting heeft deze
aanbeveling opgevolgd en voorgeschreven
dat de schulden voor vakantiegelden vanaf
het boekjaar 2019 worden aangerekend op het
boekjaar waarin de prestaties zijn geleverd.
De grote meerderheid van de diensten
en instellingen heeft die richtlijn gevolgd.
Daardoor moesten bepaalde diensten twee
keer vakantiegeld aanrekenen op het boekjaar
2019: dat voor het jaar 2018 (betaald in 2019)
en dat voor jaar 2019 (betaald in 2020), wat
een begrotingsoverschrijding tot gevolg kon
hebben.

De rekeningen van sommige ADBA’s en AOI’s Tot op heden zijn er geen initiatieven genomen
geven geen volledig beeld van hun activiteiten om tegemoet te komen aan die aanbeveling.
omdat bepaalde verrichtingen vermengd
zijn met die van het algemeen bestuur. Alle
verrichtingen, financiële stromen of eigen
investeringen moeten worden opgenomen in de
rekeningen van de ADBA’s en AOI’s conform hun
wettelijke opdracht, zodat ze een getrouw beeld
geven van de werkelijkheid.

45 Rekenhof, 176 e Boek, Deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de ADBA’s en AOI’s, Verslag aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 35-40 en 47-49, www.rekenhof.be.
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Vaststellingen en aanbevelingen
uit het 176e Boek (p.35-40 en 47-49)
De Commissie voor de Openbare Comptabiliteit
(COC) moet een advies uitbrengen om de
aanrekeningsregels voor subsidies te preciseren.
Vervolgens moet er een boekingsmethode
worden opgesteld die zowel voor de
subsidieverlener als de subsidieontvanger van
toepassing is en die met de doelstellingen van
zowel de algemene, de budgettaire boekhouding
als de ESR-aanrekeningsregels rekening houdt.

Stand van zaken op 30 juni 2020
In afwachting van een advies van de COC hebben
de FWI’s, in samenspraak met Belspo, voor de
rekeningen 2019 dezelfde boekingsmethode
gehanteerd als voor de rekeningen 2018.
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FWI’s: Inventarisatie en
waardering van vaste activa
De rekeningen van de federale wetenschappelijk instellingen (FWI’s) geven in 2019 nog geen
getrouw beeld van het cultureel en wetenschappelijk patrimonium. Aansluitend bij zijn aanbevelingen van vorig jaar, beveelt het Rekenhof daarom aan de opbouw van een fysieke inventaris
voort te zetten en een procedure op te zetten om de volledigheid en juistheid ervan te garanderen. Voor de boekhoudkundige inventaris beveelt het Rekenhof aan deze te onderzoeken zodat
voor de volledige waarde in de jaarrekening verantwoordingsstukken kunnen worden voorgelegd. Het Rekenhof benadrukt dat uniforme waarderingsregels en normen voor financiële rapportering over het cultureel en wetenschappelijk patrimonium nog moeten worden uitgewerkt.

1

Inleiding

Voor de federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s) is het beheer van het cultureel en
wetenschappelijk patrimonium een kernactiviteit en de inventaris van dat patrimonium
vormt een belangrijk onderdeel van hun rekeningen. De totale waarde in de rekeningen
2019 van de vaste activa bedraagt ruim 3,5 miljard euro. De kunstwerken, de werken van
bibliotheken en de databanken zijn hierin de belangrijkste rubrieken; zij vertegenwoordigen samen 95,8 % van het balanstotaal van de FWI’s. De volledigheid, juistheid en correcte
waardering van de inventaris van deze activa is dan ook essentieel voor het getrouw beeld
van de rekeningen. In 2018 onderzocht het Rekenhof de inventarisatie en de boekhoudkundige registratie van dit cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat 46
en in het 176e Boek 47 actualiseerde het zijn bevindingen en aanbevelingen. In dit Boek evalueert het Rekenhof de stand van zaken bij de overlegging van de rekeningen 2019.

2

Wettelijk kader

Overeenkomstig artikel 16 van de wet van 22 mei 2003 moeten de diensten ten minste eens
per jaar de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en waarderingen uitvoeren
om de inventaris op 31 december te kunnen opmaken. Die inventaris wordt opgesteld volgens de balansklassen van het algemene boekhoudplan zodat de jaarrekening kan worden
opgesteld in overeenstemming met de gegevens van de inventaris. Op basis van artikel
136 van de wet van 22 mei 2003 moesten de diensten ten laatste voor de rekeningen van het
boekjaar 2019 de inventarisgegevens van alle vaste activa in hun boekhoudsysteem opnemen.
Het koninklijk besluit van 10 november 2009 heeft nadere uitvoeringsregels vastgelegd bij
de verplichting tot opmaak van een inventaris (artikel 4), de bepaling en publicatie van

46 Rekenhof, Cultureel en wetenschappelijk patrimonium van de federale Staat, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2018, 78 p., www.rekenhof.be.
47 Rekenhof, 176e Boek – deel I: Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, 118p., www.rekenhof.be.
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waarderingsregels (artikel 5), de afzonderlijke waardering van elk bestanddeel van het vermogen (artikel 6), de opname tegen aanschaffingswaarde en de opname van kosteloos verworven goederen via specifieke waarderingsmethodes (artikel 7) en de bijzondere bepalingen voor herwaarderingen en afschrijvingen per balansrubriek (artikelen 8 tot 16).
Volgens deze bepalingen wordt elk actiefbestanddeel in de boekhouding opgenomen tegen
zijn aanschaffingsprijs of vervaardigingskost en in de balans opgenomen na aftrek van de
gecumuleerde afschrijvingen en eventuele waardeverminderingen. De immateriële vaste
activa, waaronder databanken, worden jaarlijks geherwaardeerd op basis van de geactualiseerde waarde van hun toekomstige economische baten terwijl de bibliotheekwerken,
kunstwerken en -voorwerpen jaarlijks geherwaardeerd worden tegen hun marktwaarde,
voor zover er een markt voor bestaat.

3

Rekeningen 2019

In 2019 zijn de vaste activa van de FWI’s met 4,4 miljoen euro toegenomen tegenover
2018 tot 3.556,4 miljoen euro. Die toename wordt voornamelijk verklaard door werken in
gebouwen voor het nieuwe museum van de Koninklijke Bibliotheek (+2,1 miljoen euro) en
rechtzettingen uit het verleden bij de financiële vaste activa en bij ander meubilair en materieel (+1,4 miljoen euro). Voor de bibliotheekwerken (+1,3 miljoen euro) en de kunstwerken
(+0,4 miljoen euro) is er een geringe toename als gevolg van de verwerving van een beperkt
aantal nieuwe stukken. In 2019 werden er voor 7,1 miljoen euro48 afschrijvingen op vaste
activa geboekt.

4

Inventarisatie

Om tot een correcte boekhoudkundige registratie te kunnen overgaan, moeten de instellingen beschikken over een volledige, actuele inventaris. Op basis van steekproeven en van
gesprekken met verantwoordelijken van de FWI’s stelt het Rekenhof vast dat de meeste
instellingen inspanningen leveren om de bestaande inventarissen te verbeteren, maar dat
eerder vastgestelde knelpunten blijven bestaan. Zo voeren verschillende FWI’s projecten
uit om stelselmatig bijkomende informatie aan de inventaris toe te voegen 49, maar door de
omvang en de diversiteit van de collecties vraagt een volledige inventarisatie een langdurige
personeelsinzet. Daarnaast zijn er nog inspanningen nodig om de verschillende deelinventarissen per collectie te bundelen in een algemene inventaris die kan functioneren als een
centraal beheerssysteem en ontbreekt er een systematische, jaarlijkse fysieke controle. De
opmaak van een betrouwbare fysieke inventaris wordt ook bemoeilijkt doordat onduidelijk
is wie eigenaar is van bepaalde stukken of doordat een unieke identificatie en standplaats
van de stukken ontbreekt.
Tot slot stelt het Rekenhof vast dat de opbouw van deze algemene inventarissen in eerste
instantie is afgestemd op de opdrachten van de collectiebeheerders en minder op de noden
van de financiële rapportering. Zo stroomt informatie over de inventaris vaak alleen van de

48 Exclusief de uitzonderlijke afschrijvingen al vervat in de rechtzetting bij ander meubilair en materieel.
49 Voorbeelden zijn de verdere invoer van gegevens vanuit de deelcollecties in het centrale beheerssysteem bij zowel
de KBB, het AR-RP als het KMKG en de opstart en actualisatie van een inventarisatieoefening bij het KMI en de
KSB.
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collectiebeheerders naar de boekhouding door als de verwerving van stukken gepaard gaat
met een financiële transactie.

5

Waardering

In 2019 hebben de beheerscommissies van de FWI’s voor de eerste maal waarderings- en afschrijvingsregels bepaald. Die verwijzen voor de aanschaffingswaarde in algemene zin naar
het koninklijk besluit van 10 november 2009. De beheerscommissies hebben ook formele afschrijvingsregels vastgelegd die hoofdzakelijk overeenstemmen met de afschrijvingsregels
die al in de praktijk werden toegepast. Voor de databanken is er wel een wijziging aangezien
de FWI’s die in het verleden niet afschreven en vanaf 2020 lineair zullen afschrijven over
zeven jaar. Naar analogie met de waarderingsregels van het algemeen bestuur50, voeren ook
de FWI’s geen herwaarderingen uit in afwachting van specifieke bepalingen uitgevaardigd
door de Commissie voor de Openbare Comptabiliteit (COC).
Voor een uniforme en consistente financiële rapportering over kunst- en bibliotheekwerken, wetenschappelijk materiaal en databanken moeten de regels van de boekhoudkundige
aanrekening en waardering nog worden uitgewerkt. In juli 2019 heeft Belspo aan de COC
ondersteuning gevraagd voor het uitwerken van waarderingsregels, maar de specifieke problematiek van waarderingsregels voor het cultureel en wetenschappelijk patrimonium is
nog niet toegevoegd aan de lijst van onderwerpen die deze commissie in de nabije toekomst
zal bekijken.

6

Databanken

De databanken moeten volgens het koninklijk besluit van 10 november 2009 worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs of vervaardigingskost. Van de totale waarde aan databanken in de rekeningen 2019 (39,7 miljoen euro) is 21,0 miljoen euro niet meer gewijzigd
sinds 2015. Dat gedeelte werd hoofdzakelijk ingeboekt op basis van informatie van de toenmalige Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de Staat (CIV).
Aangezien de FWI’s bijna alle databanken zelf creëren, is er voornamelijk voor de vervaardigingskost duidelijkheid nodig over welke kostenelementen worden meegerekend. Zelf
vervaardigde activa worden niet alleen in de balans opgenomen, maar hebben bovendien
in het jaar dat zij worden geboekt een gunstige impact op het resultaat van het boekjaar.
Sinds 2016 passen alleen nog het KMMA en het KIK51 de waarde van de databanken aan,
door het aantal nieuwe records te vermenigvuldigen met een berekende kostprijs per nieuw
record. Het KBINW, het BIRA en het KMI hebben nog niet al hun databanken op de balans
opgenomen. Die geeft daarom een onvolledig beeld van de activa.

50 In de commentaar bij de algemene rekening van het algemeen bestuur van de federale Staat 2018 werd onder
punt 1.3.21 vermeld dat er in afwachting van de bijzondere waarderingsregels van de COC geen herwaarderingen worden toegepast op de materiële en immateriële vaste activa. Zie document A8 in Rekenhof, 176e Boek,
Deel III - Algemene rekening van het algemeen bestuur van de federale Staat, Volume II – Tabellen, Verslag aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2019, 509p., www.rekenhof.be.
51 Het KIK past dit echter foutief toe: het boekt alleen het aantal nieuwe records in, niet de waarde van deze records.
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Het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt verder dat databanken jaarlijks geherwaardeerd worden op basis van de geactualiseerde waarde van hun toekomstige baten.
Geen enkele FWI past dergelijke herwaarderingen toe.

7

Werken van bibliotheken en kunstwerken

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 10 november 2009 worden werken van bibliotheken en kunstwerken waar mogelijk gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. Werken
verkregen via schenkingen krijgen een waardering tegen marktwaarde. Ook voor de jaarlijkse herwaardering is de marktwaarde richtinggevend.
In het verleden zijn waarderingen in de boekhouding verwerkt waarvoor men geen informatie meer kan terugvinden, noch over welke stukken dit gaat, noch over de toegepaste
methode. Dat staat een correcte waardering van de collecties in de weg, aangezien niet kan
aangetoond worden welke stukken al gewaardeerd zijn. Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat circa 2.795,5 miljoen euro zo is ingeboekt.
Tabel 14 – Overzicht van de werken van bibliotheken, kunstwerken, zeldzaam materieel en zeldzame
instrumenten per FWI (in miljoen euro)
Balanswaarde
2019

Via globale
boekingen

Met individuele
verantwoordingsstukken

Pool Ruimte

7,4

4,2

3,2

BIRA

0,8

0,8

-

KMI

1,4

1,4

-

KSB

5,2

2,0

3,2

321,7

312,3

9,3

KBINW

7,1

4,3

2,9

KMMA

314,5

308,1

6,5

Pool Kunst

2.172,0

1.516,6

655,5

1,5

1,1

0,3

645,0

-

645,0

1.525,5

1.515,4

10,2

987,3

962,5

24,8

AR-RP

268,1

267,0

1,1

KBB

719,2

695,5

23,7

3.488,3

2.795,5

692,8

FWI

Pool Natuur

KIK
KMKG
KMSKB
Pool Documentatie

Totaal bibliotheken, kunstwerken,
zeldzaam materieel en zeldzame
instrumenten

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FWI’s
De FWI’s boekten in veel gevallen op basis van het jaarlijkse rapport aan de CIV dat tot
2011 werd opgemaakt. Omdat de inventarissen globaal werden ingeboekt, is artikel 6 van
het koninklijk besluit van 10 november 2009 niet gerespecteerd dat stelt dat elk bestanddeel van het vermogen afzonderlijk wordt gewaardeerd. Vaak is geen of maar beperkte
onderbouwing beschikbaar is over de wijze waarop de waardebepalingen tot stand zijn
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gekomen. Daardoor kunnen de verantwoordelijken deze algemene boekingen vandaag ook
niet meer verantwoorden. Bijgevolg kan het Rekenhof geen uitspraak doen over de volledigheid en accuraatheid van de waarderingen.
Recent zijn vooral nieuwe aankopen toegevoegd aan de boekhoudkundige inventaris.
Schenkingen, legaten of andere wijzigingen worden weliswaar geregistreerd in de inventaris, maar die informatie stroomt niet altijd door naar de boekhouddienst en zelden volgt er
een waardering. Waar dat wel gebeurt, is dat op basis van een schatting door de collectieverantwoordelijke en die is niet noodzakelijk gebaseerd op de marktwaarde.

8

Overige vaste activa

Voor de overige vaste activa blijven de eerder vastgestelde problemen aanwezig. Aangezien
het om aangekochte activa gaat, is de waardering meestal wel mogelijk, maar de FWI’s volgen de buitengebruikstellingen onvoldoende op. Verkocht of vervreemd materiaal moet uit
de boekhoudkundige inventaris gehaald worden, zowel het bedrag van de aanschaffingswaarde als het bedrag van de gecumuleerde afschrijvingen.

9

Conclusies

Hoewel volgens de wet van 22 mei 2003 de rekeningen 2019 van de FWI’s alle vaste activa
moeten bevatten, is het Rekenhof van oordeel dat die rekeningen, op basis van de huidige
stand van de inventarisatie en de waardering van het cultureel en wetenschappelijk patrimonium, geen getrouw beeld geven van het patrimonium.
Aansluitend bij zijn aanbevelingen van vorig jaar, beveelt het Rekenhof aan:
•

•
•
•
•

•

de opbouw van een volledige inventarislijst waarin alle gegevens over de collectiestukken (locatie, waarde, oorsprong…) worden gecentraliseerd, voort te zetten zodat deze als
een centraal beheerssysteem kan functioneren;
voor alle onderdelen van de materiële vaste activa een fysieke inventariscontrole uit te
voeren;
een procedure op te zetten om de volledigheid van de inventaris te garanderen conform
de jaarlijkse inventarisatieverplichtingen van artikel 16 van de wet van 22 mei 2003;
de inventaris af te stemmen met de boekhouding zodat de juiste waarde in de jaarrekening opgenomen wordt;
de boekingen uit het verleden met geen of beperkte verantwoordingsstukken te onderzoeken zodat voor de volledige boekhoudkundige inventaris verantwoordingsstukken
kunnen worden voorgelegd;
uniforme waarderingsregels en normen voor financiële rapportering over het cultureel
en wetenschappelijk patrimonium, voor zover er een markt voor bestaat, uit te werken
die voor alle FWI’s praktisch toepasbaar zijn, bij voorkeur ondersteund door Belspo, de
FOD Bosa en de COC.
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Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten
In zijn 176e Boek wees het Rekenhof op een aantal pijnpunten waarmee het FAGG al meerdere jaren kampt. Het agentschap heeft onvoldoende zicht op de processen en de aansluiting van de informatie uit de operationele diensten met de boekhoudkundige registraties,
de correctheid en inhoud van de rekeningen en voert onvoldoende controles en analyses
uit. Daardoor blijft het onzeker dat alle ontvangsten en vorderingen volledig en correct
geboekt worden. Zowel de bedrijfsrevisor, het Rekenhof als de Federale Interne Auditdienst
formuleerden hierover al meerdere negatieve rapporten.
Met een balanstotaal van 106,8 miljoen euro eind 2019, realiseert het FAGG in 2019 een
verlies van 2,2 miljoen euro en een negatief budgettair resultaat van 0,4 miljoen euro. De
instelling beheert jaarlijks een begroting van ongeveer 90 miljoen euro.
Het Rekenhof is naar aanleiding van de controle van de rekeningen 2019 nagegaan in
hoeverre het FAGG zijn aanbevelingen heeft opgevolgd. Het heeft in het kader van de tegensprekelijke procedure geen reactie ontvangen van de beleidscel van de minister van
Volksgezondheid.
Vaststellingen en aanbevelingen
uit het 176e Boek (p. 53-57)

Stand van zaken op 30 juni 2020

Ondanks de nieuwe financieringswet van Door een wetswijziging in 2019 kan de Koning de
2018 blijven grijze zones in de wetgeving voorwaarden en regels vastleggen waarbinnen
bestaan.
het FAGG concrete en individuele vragen kan
interpreteren. In de praktijk heeft dit nog
geen gevolg gehad en blijft het voor bepaalde
heffingen/taksen onduidelijk wie de aangifteen/of belastingplichtige is en wat aangegeven
moet worden.
Het nieuwe financieringsmechanisme voor
de variabele bijdragen strekt ertoe geen
budgettaire overschotten te genereren. Voor
het boekjaar 2018 moest 2,6 miljoen euro
worden terugbetaald aan de overheid en
6,2 miljoen euro aan de sectoren.

De terugbetaling aan de overheid is in
2019 gebeurd, die aan de sectoren niet.
De afwikkeling van de variabele bijdragen
2018 verdient nog de nodige aandacht.
Door het negatieve budgettaire resultaat in
2019 zijn de variabele bijdragen voor 2019 tegen
maximaal tarief berekend en zijn er bijgevolg
geen terugbetalingen. Het systeem van variabele
bijdragen, hoewel wettelijk vastgelegd, leidt tot
jaarlijkse schommelingen in de opbrengsten.
Vanuit boekhoudkundig oogpunt is deze
methode niet aangewezen. Een herziening van
de financieringswet moet worden overwogen.
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Vaststellingen en aanbevelingen
uit het 176e Boek (p. 53-57)

Stand van zaken op 30 juni 2020

Door de gewijzigde Europese regelgeving
over klinisch onderzoek krijgt het FAGG
sinds 2018 een bijkomende dotatie van
10,6 miljoen euro. Het niet gebruikte aandeel
moet het FAGG terugbetalen.
In 2018 werd naast de kosten voor de
proefprojecten bijkomend 2,2 miljoen euro
aangerekend
op
de
enveloppe
van
10,6 miljoen euro voor de uit te betalen subsidies
aan de ethische comités voor de jaren 2016 en
2017. Hoewel dat wettelijk zo bepaald was,
resulteerde dit voor het FAGG in een dubbele
financiering.

Het aantal dossiers proefprojecten volgens de
nieuwe regels van de Europese Commissie is in
2019 gestegen. Niettemin kon het FAGG maar
1,3 miljoen euro kosten verantwoorden en moet
het van de dotatie van 10,7 miljoen euro uit
2019 9,4 miljoen euro terugbetalen.
In 2019 gebeurde er geen aanrekening die
aanleiding gaf tot een dubbele financiering
van het FAGG. De toegekende enveloppe van
10,7 miljoen euro overstijgt echter het reële
aantal dossierkosten. In de overgangsfase
naar de nieuwe regelgeving (tot 2024) acht
het Rekenhof een herziening van de totale
enveloppe wenselijk.

Het FAGG moet de ontvangsten- en
uitgavenstromen gedetailleerd in kaart
brengen. Het moet voldoende controles en
functiescheidingen inbouwen met het oog op
een betere interne beheersing.

Het FAGG beheerst nog steeds onvoldoende de
diverse processen. Het heeft onvoldoende zicht
op wie aangifteplichtige is en voert onvoldoende
controles uit op de aangiften van de klanten
en de facturatie. Daardoor is de volledigheid
en de correctheid van de opbrengsten niet
gegarandeerd. Het agentschap mist op die
manier inkomsten, maar ook onterechte
ontvangsten werden vastgesteld. Om de
processen in kaart te brengen en controles
in te bouwen, overweegt het FAGG externe
ondersteuning.

De boekhouddienst moet met voldoende De situatie is onveranderd. Daardoor voert
boekhoudkundig onderlegd personeel worden het agentschap onvoldoende controles en
versterkt.
analyses uit en heeft het onvoldoende inzicht
in de rekeningen. Het FAGG beoogt hiervoor
ondersteuning via een extern boekhoudkantoor
en plant bijkomende aanwervingen.
Het FAGG moet de boekingsmethodieken en Deze aanbeveling blijft van kracht.
waarderingsregels actualiseren.
Het FAGG moet de fouten uit het verleden verder
corrigeren: foutief gebruik van de rekening
provisies, oude saldi op de wachtrekening
“interne transfert” en op de rekening “ontvangen
vooruitbetalingen
voor
verdovingsbons”,
onverklaarde verschillen bij vaste activa en
klanten...

Deze aanbeveling blijft van kracht. Aanslepende
en veelal ongewijzigde saldi in de boekhouding
moeten nog verder worden uitgeklaard en
gecorrigeerd, bv. provisies, dubieuze debiteuren
en
waardeverminderingen,
ontvangen
vooruitbetalingen, oude schulden ten aanzien
van ethische comités, oude saldi en correct
gebruik van de rekening “te ontvangen facturen”
en “verkregen opbrengsten”, een jarenlange
ongewijzigde
interne
bankverrichting,
afwijkingen tussen detailstaten en de
uiteindelijke rekening…

Het verslag van de bedrijfsrevisor over de Voor 201853 is het verslag van de bedrijfsrevisor
rekeningen 201852 was niet beschikbaar.
intussen beschikbaar, het verslag over de
rekeningen 2019 niet.

52 Over de rekeningen 2017 oordeelde hij dat ze geen getrouw beeld gaven over de financiële toestand van het FAGG.
53 Hoewel de bedrijfsrevisor geen oordeel over de rekeningen uitbracht, mondde zijn controle wel uit in een uitgebreid controleverslag.
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Vaststellingen en aanbevelingen
uit het 176e Boek (p. 53-57)

Stand van zaken op 30 juni 2020

Het FAGG moet de boekhoudkundige Een aantal boekhoudkundige registraties
verrichtingen voldoende accuraat registreren.
worden hieronder per rubriek besproken.
Het FAGG heeft in 2018 3,8 miljoen euro kosten
voor de ontwikkeling van software geactiveerd
op de balans zonder voldoende te kunnen
aantonen dat deze kosten betrekking hebben
op projecten die zijn afgerond en de software in
gebruik is genomen.

In 2019 activeerde het FAGG geen
ontwikkelingskosten
meer.
Niettemin
ontwikkelt het FAGG momenteel een nieuw
opvolgingssysteem voor de oplevering van
vergunningen en zou het deze kosten moeten
registreren als vaste activa in aanbouw.

Vorderingen en ontvangen vooruitbetalingen
worden gesaldeerd weergegeven op het
passief van de balans (3,7 miljoen euro).
De klantenbalans sluit niet aan met de
rekeningen (0,35 miljoen euro verschil) en de
instelling beschikt niet over een volwaardig
debiteurenbeheer.

Vorderingen en ontvangen vooruitbetalingen
worden nog steeds gesaldeerd weergegeven
op het passief van de balans (4,1 miljoen euro).
Dit saldo bestaat uit 12,7 miljoen euro
vorderingen (debet) en 16,4 miljoen euro
ontvangen vooruitbetalingen (credit). De
klantenbalans sluit niet aan met de rekeningen
(0,4 miljoen euro verschil) en de klantensaldi
zijn geen correcte weergave van de realiteit.
Facturen, afkomstig uit operationele systemen,
worden onvoldoende gecontroleerd en niet
altijd correct geïndividualiseerd ingeboekt.
Betalingen worden onvoldoende opgevolgd en
er is geen volwaardig debiteurenbeheer.

Op te maken facturen in het kader van variabele
bijdragen: in 2018 verzond het FAGG voorlopige
maximale facturen voor 13,7 miljoen euro
waarvan ongeveer 11,2 miljoen euro betaald
werd. De uiteindelijke definitieve bijdragen
werden bij de jaarafsluiting berekend op
8,2 miljoen euro. Doordat het FAGG al meer had
ontvangen, had het een schuldpositie die niet
duidelijk in de rekeningen tot uiting kwam.

De methode waarbij een voorlopige maximale
factuur werd verzonden die na de jaarafsluiting
in 2019 gecorrigeerd werd door een definitieve
verlaagde factuur, gaf in bepaalde gevallen
aanleiding tot dubbele betalingen door de
klant. Ze resulteerde ook in een complexe
boekhoudkundige opvolging die tot op vandaag
nog steeds niet volledig correct is afgewikkeld.
Bijgevolg werd dit systeem voor het boekjaar
201954 verlaten en ontvangt de klant alleen
nog een definitieve factuur na afsluiting van
het boekjaar (in 2020). De definitieve bijdragen
2019 zijn berekend op 14,8 miljoen euro.

Opbrengsten: de tijdigheid, volledigheid en De tijdigheid, volledigheid en correctheid
correctheid van de opbrengsten kunnen niet van de opbrengsten kunnen nog steeds
gegarandeerd worden.
niet gegarandeerd worden. Zo worden
opbrengsten in dossiers van het Europees
Geneesmiddelenagentschap
(EMA)
pas
geregistreerd bij de betaling. Wat de heffingen
op verpakkingen betreft, betalen klanten
soms zonder voorafgaande aangifte en is het
niet altijd zeker of de betalingen aan de juiste
entiteit worden toegewezen (FAGG of Dienst
voor Geneesmiddelenonderzoek). Het FAGG
kan de aangiften door de sectoren (bv. op het
aantal verhandelde verpakkingen/de omzet)
niet beoordelen waardoor de correctheid en
volledigheid niet kunnen worden gegarandeerd.

54 De variabele bijdragen werden ook voor 2019 globaal geboekt (14,8 miljoen euro) en niet op basis van geïndividualiseerde facturen.
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Vaststellingen en aanbevelingen
uit het 176e Boek (p. 53-57)
Schulden aan ethische comités: in 2018 boekte
het FAGG laattijdig de subsidies 2016 en 2017.
Deze inhaaloperatie verhoogde de schuld
bijkomend met 2,4 miljoen euro.

Stand van zaken op 30 juni 2020
Het FAGG heeft oude schulden (0,4 miljoen euro)
die het niet meer kan toewijzen aan de
juiste begunstigde, en een achterstand
bij de uitbetaling van subsidies van vóór
2018 aan ethische comités (0,7 miljoen euro).
Van de subsidies 2018 en 2019 staat nog
2,6 miljoen euro open als schuld. Bij gebrek aan
een koninklijk besluit55 gebeurden er immers
nog geen betalingen. Dit moet in orde gebracht
worden om alle schulden te kunnen vereffenen.

55 In principe wordt er jaarlijks een koninklijk besluit gepubliceerd met bedragen per ethisch comité. Dit gebeurt echter dikwijls met vertraging. Zo werd het koninklijk besluit voor de subsidies van 2016 pas op 7 oktober 2018 gepubliceerd. Doordat het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 2019 niet werd goedgekeurd, volgden er ook geen
koninklijke besluiten meer.
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Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen
De negatieve resultaten en schommelingen over de jaren zijn het gevolg van beslissingen van de
wetgever en de ministerraad om vergoedingen en kosten in het kader van crisissen, geschillen
en aanwervingen ten gevolge van de Brexit aan te rekenen op de reserves van het FAVV, zonder bijkomende middelen toe te kennen. Ook werden betaalde voorschotten budgettair op verkeerde codes aangerekend, waardoor het ESR-saldo onterecht verzwaard werd. De negatieve
impact op de reserves wordt grotendeels gecompenseerd door een belangrijke meeropbrengst
bij de heffingen en een eenmalige recuperatie van pensioenlasten. Ook kan een aangepaste
inschatting en registratie van vastgestelde rechten tot een nauwkeuriger resultaat leiden.

1

Effect van onvoorziene incidenten

De kostprijs van een crisis correct inschatten, is zeer moeilijk maar heeft niettemin een
belangrijke impact op de rekeningen van het agentschap. In totaal boekte het FAVV ten
gevolge van diverse incidenten in 2019 8,3 miljoen euro aan kosten ten laste van de reserves
(betalingen en aanleg van provisies). Door de terugname van 16,5 miljoen van de provisie
2018 voor fipronil, die was overschat, is het effect van de incidenten op het economisch
resultaat in 2019 met 8,2 miljoen euro positief. De budgettaire uitgaven (dus zonder de provisies) bedragen 3,4 miljoen euro.

2

Dadingen

Na een dading met veertien slachthuizen in 2018 waarbij het FAVV 2,5 miljoen euro betaalde, ging het in 2019 opnieuw een dading aan met een vleesgroothandelaar aan wie het
6,4 miljoen euro betaalde56. Dit had een negatieve impact op het ESR-saldo. Het Rekenhof
is van mening dat het FAVV voor hangende geschillen die ten laste vallen van het FAVV,
een voorziening zou moeten aanleggen. Het FAVV vermeldt bovendien die dading niet in
de toelichting bij de algemene rekening, hoewel het dossier al in oktober 2018 aan de inspecteur van Financiën was voorgelegd.

3

Brexit

In het kader van de Brexit zal het FAVV strengere in- en uitvoercontroles moeten uitvoeren, waarvoor het bijkomend personeel in dienst moet nemen57. De ministerraad van
28 maart 2019 ging akkoord met een geraamde negatieve impact op het ESR-saldo van
2,9 miljoen euro. De aangerekende kosten in 2019 bedroegen 2,4 miljoen euro.

56 Conform het advies van de minister van Begroting van 9 januari 2019 zoals voorgelegd aan de ministerraad van
17 mei 2019.
57 84 personeelsleden in 2019.
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4

Voorschotten

Het FAVV rekent betaalde voorschotten58 aan als budgettaire uitgaven onder werkingskosten59. Daardoor beïnvloeden deze kosten ten onrechte het ESR-saldo. Het FAVV mag60 deze
voorschotten budgettair aanrekenen maar moet daarvoor specifieke economische codes
gebruiken61 zodat er geen impact is op het ESR-saldo.

5

Regularisatie van pensioenlasten

Door een foute berekening van pensioenlasten sinds 2012 kon het FAVV in 2019 eenmalig
1,9 miljoen euro recupereren. Het bracht deze correctie in mindering van de loonlasten62,
wat een positief effect had op de uitgaven. Omdat het een correctie betreft die teruggaat tot
2012 en gelet op de annaliteit van de begroting, was een verwerking langs ontvangstenzijde
meer aangewezen.

6

Tijdigheid en volledigheid van opbrengsten en kosten

Het FAVV moet op grond van de wet van 22 mei 2003 zijn verrichtingen boeken op basis van
vastgestelde rechten63. Voor een aantal opbrengsten en kosten kan het FAVV zijn methoden
verfijnen om de vastgestelde rechten correcter aan het juiste boekjaar toe te wijzen. Als het
onmogelijk zou zijn bepaalde rechten tijdig vast te stellen, zou dat in de toelichting moeten
worden geduid.
6.1
Heffingen
Iedereen die actief is in de voedselketen of waarbij het FAVV controleopdrachten uitvoert, moet jaarlijks zijn activiteiten aangeven en betaalt op basis daarvan een heffing.
Het FAVV startte in 2018 een nieuwe softwareapplicatie voor elektronische aangifte op.
Door de omschakeling stond het FAVV toe dat operatoren hun gegevens van 2018 tot einde mei 2019 mochten ingeven. Daardoor werd in 2019 nog voor 6,2 miljoen euro aan heffingen met betrekking tot 2018 geboekt.
Ook voor 2019 stond het FAVV uitstel toe tot 30 april 2020. Dat impliceert dat ook de algemene rekening 2019 de opbrengst van de heffingen 2019 onvolledig weergeeft. Tot
28 mei 2020 werd 3,8 miljoen euro aan facturen met betrekking tot 2019 geregistreerd. Die
komen dus niet in de rekeningen van 2019 tot uiting en de facturatie 2019 is nog steeds niet
afgerond.
De opname van 6,2 miljoen euro heffingen 2018 en een tekort van 3,8 miljoen euro heffingen
2019, resulteren in een voorlopige overschatting (op 28 mei 2020) van 2,4 miljoen euro in

58
59
60
61
62

Bv. aan Smals vzw en de Regie der Gebouwen.
Code 12.12 (214.369,56 euro), 12.21 (286.740,93 euro) en 12.22 (-74.978,73 euro).
Volgens de handleiding “economische classificatie” van de FOD Bosa van januari 2020.
Bv. 85 (betalingen binnen de overheidssector) en 94 (terugbetaling van een voorschot).
Het verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 10 november 2009 stelt bij artikel 20 dat “vastgestelde rechten die ontstaan naar aanleiding van ten onrechte uitgekeerde wedden, pensioenen e.d. in mindering worden gebracht
van de oorspronkelijk geboekte bedragen”. Anderzijds stelt artikel 25 dat compensatie tussen opbrengsten en kosten verboden is.
63 Artikel 7 en 8 van de wet van 22 mei 2003.
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de rekeningen 2019. Aangezien de indieningstermijn voor 2020 eindigt op 31 januari 2021,
zullen de opbrengsten ook voor dat jaar aanzienlijk hoger liggen64.
Door de omschakeling naar de nieuwe toepassing worden de opbrengsten uit heffingen gedurende minstens twee jaar met vertraging geregistreerd. Omdat de aangiften van de operatoren niet eerder beschikbaar zijn, kan het FAVV de rechten niet vaststellen en bijgevolg
niet tijdig in de rekeningen weergeven. Het Rekenhof is van mening dat de oorzaken van de
belangrijke schommelingen in het resultaat moeten worden verduidelijkt in de toelichting
bij de algemene rekening.
6.2
Retributies
Retributies zijn vergoedingen voor bepaalde prestaties zoals de aflevering van certificaten,
controles op aanvraag of audits. Operatoren geven hun prestaties65 door die na controle
vermenigvuldigd worden met wettelijk vastgestelde tarieven, waarna de factuur wordt verkregen. Normaal wordt de factuur twee maanden na de prestatie verzonden. Het FAVV factureert de retributies voor december systematisch in februari van het volgende jaar. Hoewel
de prestaties verricht zijn in december, worden de retributies dus maar het volgende boekjaar aangerekend. Jaarlijks gaat het om een miljoen euro. Aangezien de operatoren hun
prestaties van december uiterlijk 25 januari moeten ingeven en de omvang van de retributies bekend zijn bij de jaarafsluiting, moet het FAVV nagaan of het deze retributies sneller
kan registreren via de rekening “op te maken facturen”. Voor het boekjaar 2019 werden de
retributies netto met 0,2 miljoen euro onderschat66.
6.3
Administratieve geldboetes
Als het FAVV tijdens controles inbreuken vaststelt, stelt het een administratieve boete voor.
Het kan de betaling ervan echter niet afdwingen67. In de huidige reglementering zijn administratieve boetes bijgevolg geen vastgestelde rechten. Toch boekt het FAVV de verzonden
“voorstellen tot betaling” als een opbrengst. Dossiers die doorgestuurd worden naar het
parket, worden afgeboekt op dezelfde opbrengstenrekening. Een dergelijke compensatie
van opbrengsten en kosten is niet toegestaan. Het FAVV moet in dit geval de effectieve
ontvangsten als opbrengsten registreren, nl. 3,6 miljoen euro in 2019. De huidige werkwijze
impliceert dat de geboekte opbrengsten in 2019 (3,4 miljoen euro) 0,2 miljoen euro te laag
liggen.
6.4
Vergoedingen aan personen belast met een opdracht
Het FAVV registreert de kostenvergoedingen aan personen belast met een opdracht (BMO’s)
vaak met vertraging. Zo boekte het in 2019 0,4 miljoen euro kosten van 2018 of vroeger. De
eerste vijf maanden van 2020 werd 0,2 miljoen euro geboekt voor 2019 en dat bedrag zal nog
oplopen. Volgens de uitvoeringsovereenkomst moet de BMO maandelijks zijn gegevens via
het elektronisch platform van het FAVV ingeven uiterlijk de 25e van de maand die daarop
volgt. Daardoor beschikt het FAVV bij de jaarafsluiting over alle aangiften van het boekjaar. Het zou die dan ook kunnen inboeken als het de nodige controles doet en de totale

64 De jaaropbrengst zal nog verhoogd worden met vertraagde opbrengsten 2019.
65 O.a. verplaatsingskosten, gepresteerde uren, aantal uitgevoerde keuringen.
66 In februari 2019 boekte het FAVV 1.030.483 euro voor december 2018. In februari 2020 boekte het 1.196.274 euro
voor december 2019.
67 Een wetswijziging om de boete afdwingbaar te maken is in opmaak.
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vergoeding berekent. Het FAVV wil bekijken of het de gekende aangiften bij het jaareinde
kan boeken als “te ontvangen facturen”.
6.5
Vergoedingen voor dienstverplaatsingen
In 2019 boekte het FAVV 0,1 miljoen euro vergoedingen voor dienstverplaatsingen die in
2018 hadden plaatsgevonden. Op 28 mei 2020 had het agentschap 0,1 miljoen euro aan vergoedingen van 2019 geboekt. Het FAVV zou ook deze vergoedingen moeten aanrekenen op
het juiste boekjaar via “te ontvangen facturen”.
6.6
Conclusie
De rekening 2019 neemt 6,2 miljoen euro aan heffingen voor 2018 op maar is tegelijk onvolledig voor de heffingen voor 2019 waarvoor de indieningstermijn tot 30 april 2020 liep.
Als de vastgestelde rechten voor retributies, geldboetes en kostenvergoedingen nauwgezet
worden geboekt, zou het resultaat met 0,6 miljoen euro verhogen68.

7

Aanbevelingen

Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:
•
•
•
•
•

de kosten voor onvoorziene incidenten zo realistisch mogelijk inschatten;
hangende geschillen in de rekeningen tot uiting brengen via een provisie in de balans,
via de “rechten en verplichtingen buiten balans” of via de toelichting;
ervoor zorgen dat de budgettaire aanrekening van betaalde voorschotten het ESR-saldo
niet beïnvloedt;
belangrijke gebeurtenissen in verband met de algemene rekening duiden in de toelichting;
onderzoeken of de vastgestelde rechten correcter kunnen worden weergegeven door een
meer verfijnde opvraging van de beschikbare gegevens in de verschillende systemen.

68 Met name de som van de netto-impact van de retributies (+165.791), de administratieve geldboetes (+240.909,54),
de vergoedingen BMO (+248.058,62) en de vergoedingen dienstverplaatsingen (-20.927,54).
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Federaal Agentschap voor de
Opvang van Asielzoekers
Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) eindigt het begrotingsjaar 2019 met een negatief ESR-saldo van 13,3 miljoen euro nadat ook 2018 met een tekort van
85,8 miljoen euro was afgesloten. Hoewel Fedasil elk jaar een begroting in evenwicht opstelt,
vertoont de uitvoering ervan al jaren structurele tekorten. Voor 2019 heeft het Agentschap de
aanbeveling van het Rekenhof niet gevolgd een meer realistische begroting op te stellen.
Fedasil controleert de toelagen voor opvangpartners nog steeds onvoldoende systematisch. De
bedrijfsrevisor geeft bovendien voor 2019 een verklaring met voorbehoud voor de regelmatigheid en correctheid van de gestorte bedragen aan de opvangpartners en de schulden die daaruit
volgen.
De instelling heeft de reserves die de OCMW’s in het verleden hebben opgebouwd doordat de
kostprijs voor de opvang lager lag dan de vergoeding, nog niet in kaart gebracht en vordert ze
maar gedeeltelijk terug.

1

Inleiding

Fedasil sloot zijn rekeningen 2019 af met een balanstotaal van 185,1 miljoen euro en een
verlies van 13,2 miljoen euro. In 2019 bestonden de middelen voor 98 % uit een dotatie
(410,5 miljoen euro). Naast personeels- en werkingskosten, respectievelijk 84,5 miljoen euro
(20 %) en 72,6 miljoen euro (17 %), waren de uitgaven voornamelijk bestemd voor vergoedingen aan derden in het kader van de opvang van vluchtelingen (271,8 miljoen euro of
63 %).
De begrotingsuitgaven bedroegen in 2019 432,8 miljoen euro, de begrotingsontvangsten
419,5 miljoen euro. Dat leidde tot een negatief ESR-saldo van 13,3 miljoen euro. In 2018 bedroeg het negatieve ESR-saldo nog 85,8 miljoen euro.
Het Rekenhof heeft zijn bevindingen bij de controle van de rekeningen 2019 in het kader
van de tegensprekelijke procedure bezorgd aan de beleidscel van de minister van Asiel en
Migratie. Het heeft hierop geen reactie ontvangen.

2

Begroting

Fedasil heeft zoals de voorgaande jaren ook voor 2019 een initiële begroting in evenwicht
opgesteld69. Omdat die gebaseerd was op een te laag aantal (basis)opvangplaatsen, was
de instelling genoodzaakt bijkomende middelen aan te vragen. De begrote uitgaven voor

69 De initiële begroting 2019, zoals toegevoegd als bijlage aan het ontwerp van algemene uitgavenbegroting 2019,
bestaat uit 282.270.262 euro aan ontvangsten en uitgaven.
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2019 waren onderschat met 53 %70, voor 2017 en 2018 bedroeg die onderschatting respectievelijk 37 % en 28 %. In 2017 waren aanvullende kredieten vanuit de interdepartementale
provisie nodig (137,7 miljoen euro), in 2018 kwam het tekort (85,8 miljoen euro) ten laste
van de eigen reserves. Ondanks een extra dotatie (148,8 miljoen euro) sloot Fedasil 2019 af
met een begrotingstekort van 13,3 miljoen euro, eveneens ten laste van de eigen reserves.
Het eigen vermogen zakt hierdoor verder van 115,3 miljoen euro naar 102,1 miljoen euro.
Fedasil beschikt ook niet over de formele goedkeuring van de minister van Begroting voor
een afwijking op het vooropgestelde ESR-saldo in evenwicht.

3

Opvangpartners

Fedasil besteedt de opvang van asielzoekers voor een groot deel uit aan opvangpartners.
De partners worden vergoed op basis van reële en bewezen kosten. Hun werkingsuitgaven
vormen daarbij de grootste component. Daarvoor is er een maximumtoelage die berekend
wordt per dag en per beschikbare plaats. De vergoedingen voor werkingskosten en medische kosten van de opvangpartners bedroegen in 2019 respectievelijk 166,2 miljoen euro
(38 % van de uitgaven van Fedasil) en 21,7 miljoen euro (5 % van de uitgaven).
In zijn verslag van 17 maart 2020 over de rekeningen 2019 geeft de bedrijfsrevisor een verklaring met voorbehoud voor de regelmatigheid en correctheid van de gestorte bedragen
aan de opvangpartners en de schulden die daaruit volgen71. De revisor argumenteert dat de
controles door Fedasil op deze kosten door middel van steekproeven niet systematisch zijn
en zich voornamelijk concentreren op de kleinere opvangpartners. Volgens Fedasil worden
de grotere opvangpartners door een bedrijfsrevisor gecontroleerd en zouden die dus moeten beschikken over een adequaat systeem van interne beheersing. De bedrijfsrevisor van
Fedasil merkt echter op dat een controle door een bedrijfsrevisor vooral het getrouw beeld
van de rekening beoogt, maar niet noodzakelijk het risico op dubbele subsidiëring dekt.
Ook is er geen garantie dat alle ingediende kosten daadwerkelijk zijn gemaakt72 of terugbetaalbaar zijn volgens de richtlijnen van Fedasil. Daarom heeft de bedrijfsrevisor van Fedasil
de opvangpartners gevraagd een rapport ISAE 340273 in het kader van outsourcing te laten
opstellen om zo meer zekerheid over de interne beheersing te verkrijgen. Omdat dit rapport er tijdens de audit van de bedrijfsrevisor nog niet was, resulteerde dit in het vermelde
voorbehoud.
Fedasil heeft de doelstelling jaarlijks een steekproef van 3 % of 5 % van de ingediende
werkingskosten te controleren. Door de opvangcrisis en een tekort aan personeel zijn de
steekproefcontroles over 2019 momenteel nog niet afgerond.

70 De voor 2019 begrote uitgavenkredieten bedroegen 282.270.262,00 euro, de gerealiseerde uitgaven
432.753.538,05 euro, m.a.w. een overschrijding van 150.483.276,05 euro of 53 %.
71 De bedrijfsrevisor van Fedasil auditeert de rekeningen 2019 volgens de ISA-standaarden en doet een uitspraak over
het getrouw beeld van de rekeningen. Het voorbehoud heeft betrekking op één component van de boekhouding:
de toelagen aan opvangpartners (186.907.335 euro) en de daarbij horende openstaande schuld (31.255.467 euro).
72 Door de materialiteitsdrempel die de revisor bij de partner gebruikt.
73 International Standard on Assurance Engagements 3402 (ISAE3402). Organisaties kunnen niet-essentiële processen uitbesteden aan serviceorganisaties. Organisaties die dat doen, blijven echter eindverantwoordelijk voor de
interne beheersing. Hierdoor ontstaat de vraag hoe een serviceorganisatie processen beheerst, hoe zij omgaat
met risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude. ISAE 3402 geeft een antwoord op deze vragen.
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Uit de boekhouding van 2019 blijkt dat Fedasil van de 166,2 miljoen euro aan werkingsuitgaven maar 22.616,09 euro bij één partner als niet subsidieerbaar heeft afgewezen (0,01 %).
Ook waren de correcties die Fedasil in 2018 uitvoerde, minimaal74.
Volgens Fedasil zou er voor 2019 nog een belangrijke regularisatie volgen bij minstens één
partner. Door de achterstand bij de controles zal de regularisatie niet in het correcte jaar
worden geboekt.
De instelling maakt van de lopende controles en de mogelijke impact op de rekeningen
geen melding in de toelichting in de algemene rekening. De achterstand bemoeilijkt ook
het nazicht door instanties die op jaarbasis auditeren, zoals de bedrijfsrevisor en het Rekenhof 75. Door de beperkte steekproeven en doordat Fedasil bijna alle ingediende uitgaven
aanvaardt, is er bovendien een verhoogd risico dat de opvangpartners bepaalde uitgaven
waarvoor geen subsidies mogen worden toegekend, naar Fedasil doorschuiven.
Fedasil steunt ook nog steeds te veel op de maximumtoelage als beheersmaatregel. Die is,
zoals het Rekenhof al in 2018 heeft opgemerkt, te weinig uitdagend omdat ze op basis van
de beschikbare plaatsen wordt berekend en niet op basis van de bezetting. Voor 2019 merkt
het Rekenhof verder op dat de maximumtoelage mogelijk te weinig rekening houdt met
schaalvoordelen. De twee grootste opvangpartners van Fedasil blijven immers gevoelig onder hun maximumtoelage76, waardoor de beheersmaatregel zijn doelstelling lijkt te missen.
Het Rekenhof stelt tot slot opnieuw vast dat de controles op de medische kosten van de
opvangpartners ontoereikend zijn77.

4

Lokale opvanginitiatieven

De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s) organiseren de individuele
lokale opvang van asielzoekers en ontvangen daarvoor een vergoeding per vrijgehouden of
bezette plaats (71,3 miljoen euro of 17 % van de uitgaven van Fedasil).
De vergoeding van de OCMW’s is geregeld via een koninklijk besluit78. Volgens Fedasil gaat
het om forfaitaire vergoedingen. Het Rekenhof deelt dit standpunt niet. In de conventies

74 Voor 2018 ging het om 24.537,66 euro op 140.377.106,45 euro (0,02 %) en dit bij drie partners.
75 Zo stelt het Rekenhof naar aanleiding van de controle van de algemene rekening 2019 onregelmatigheden bij de
ingediende uitgaven van een opvangpartner vast, zoals niet-subsidieerbare extralegale voordelen, dubbele facturaties van lonen, een te hoge doorrekening van het enkel en dubbel vakantiegeld, een te hoog forfaitair aandeel
in de indirecte uitgaven van de opvangpartner. Omdat de controle door Fedasil nog loopt, kan het Rekenhof niet
bepalen of Fedasil deze problemen zal onderkennen of niet.
76 In 2019 had de ene bv. een overschot van 5 % (4.941.027,45 euro) op het werkingsbudget, de andere een overschot
van 11 % (5.245.042,74 euro).
77 Volgens een intern rapport van Fedasil werd minder dan 1 procent van deze medische uitgaven gecontroleerd.
78 Zie het koninklijk besluit van 24 juli 2012 tot regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de
Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een begunstigde van de opvang gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief.
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met de OCMW’s staat immers expliciet dat Fedasil een eigendoms- 79 en controlerecht80
op de uitstaande reserves heeft. Bovendien heeft Fedasil in 2018 een regeling voor vrijwillige terugbetaling van openstaande reserves opgezet. 28 %81 van de OCMW’s hebben toen
daaraan deelgenomen en 11,1 miljoen euro82 in de periode 2018-2019 terugbetaald. Mogelijk
staan momeneel nog reserves open, vooral bij de OCMW’s die niet aan de vrijwillige regeling hebben deelgenomen. De OCMW’s moeten jaarlijks hun reserves meedelen, wat nu
onterecht niet gebeurt83, en Fedasil moet die in zijn balans opnemen. De instelling vermeldt
deze reserves ook niet in de toelichting van de algemene rekening.
Het Rekenhof is van mening dat Fedasil de kosten en de standen van de reserves bij de
OCMW’s systematisch moet controleren. Het stelt verder vast dat de vrijwillige terugbetalingsregeling van 2018 gebaseerd was op aangegeven reserves die niet grondig waren gecontroleerd en soms foutief berekend84. Fedasil moet daarom via richtlijnen verduidelijken
voor welke uitgaven subsidies kunnen worden verkregen.
Door de sluiting van plaatsen85 zijn er eind 2019 100 OCMW’s die geen plaatsen meer aanbieden (tegenover 547 OCMW’s eind 2017). Maar 19 hiervan hebben in 2018-2019 een bedrag86
aan Fedasil teruggestort in het kader van de vrijwillige terugbetalingsregeling. Als er geen
verdere samenwerking meer is, bestaat het risico dat de OCMW’s de reserves na verloop
van tijd voor eigen gebruik zullen benutten. Ook is het niet uitgesloten dat de OCMW’s op
termijn de verjaring van het controlerecht zullen proberen in te roepen.

5
•

•

•

Bijkomende vaststellingen
De minister van Financiën heeft Fedasil op 25 december 2015 een afwijking toegestaan
op de verplichting om zijn financiële activa te consolideren87. Deze afwijking is op 24 december 2019 vervallen88 en Fedasil heeft op 31 december 2019 nog geen nieuwe afwijking
gekregen.
Uit de kassacontroles blijkt dat de kassabladen niet altijd worden ondertekend. Bovendien zijn er beperkte verschillen tussen het bedrag op de kassabladen en dat in de boekhouding. Deze verschillen werden niet (altijd) uitgezocht op het jaareinde, naar verluidt
wegens tijdsgebrek, niettegenstaande het hier gaat om fraudegevoelige activa.
Uit een bankbevestiging blijkt dat Fedail eind 2019 beschikt over een kredietlijn van
25 miljoen euro. De instelling heeft die echter niet opgenomen in de buitenbalansrechten

79 Artikel 4.3 van een standaard afgesloten conventie bepaalt:”Het Agentschap kan, op elk moment, vragen om het
bedrag van deze reserves terug te krijgen”.
80 Artikel 7.1 van een standaardconventie bepaalt: “Het OCMW verbindt zich ertoe een aparte boekhouding bij te houden
van de uitgaven die verband houden met deze overeenkomst” en artikel 7.2: “De controle van de boekhouding gebeurt
ter plaatse door het Agentschap”.
81 152 van de 547 OCMW’s (stand op 31 december 2017).
82 In 2018 en 2019 is respectievelijk 10.555.506,72 euro en 506.289,25 euro aan Fedasil teruggestort.
83 Artikel 4.3 van een standaardconventie:”Elk jaar deelt de partner de situatie van de reserves die op die manier werden
opgebouwd aan het Agentschap mee tegen uiterlijk 31/01/N+1”.
84 Er zijn OCMW’s die bepaalde gerelateerde ontvangsten hebben weggelaten, zoals de structurele vermindering van
de RSZ op de loonkosten, waardoor de reserves lager werden voorgesteld dan ze feitelijk waren.
85 De capaciteit van de OCMW’s daalde van gemiddeld 7.790 plaatsen in 2018 naar gemiddeld 5.807 plaatsen in 2019,
een daling van 1.983 plaatsen (-26 %).
86 Met name 1.079.166,74 euro.
87 Wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen.
88 De afwijking was geldig voor twee jaar en stilzwijgend verlengbaar voor twee jaar.
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en -verplichtingen. Volgens Fedasil gaat het om een vergissing van de bank en werd deze
kredietlijn in de loop van 2019 beëindigd. De instelling kon echter geen bevestiging van
de bank voorleggen.
Op basis van artikel 53 van de wet van 12 januari 2007 kent de wetgever een financiële
tegemoetkoming door Fedasil toe aan gemeenten met een open centrum voor de opvang
van asielzoekers. De subsidie wordt forfaitair en per effectieve opvangplaats bepaald,
maar met een jaar vertraging toegekend en geboekt. In 2019 is een tegemoetkoming van
4,4 miljoen euro voor het jaar 2018 ingeboekt89. Het Rekenhof raamt de kosten voor de
plaatsen in 2019 echter op 5,5 miljoen euro90. Ook kan het ministerieel besluit dat deze
vergoeding officieel maakt, sneller worden bekendgemaakt, nl. zodra alle benodigde
cijfers bekend zijn. In afwachting moet Fedasil de subsidiekosten van het jaar via een te
ontvangen factuur boekhoudkundig aan het juiste jaar toekennen.

Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt Fedasil aan volgende maatregelen te nemen:
•

•

•
•
•
•

de achterstand bij de controles op de opvangpartners wegwerken door meer middelen
uit te trekken om de kosten te controleren die de opvangpartners maken; de maximumtoelage voor partners realistischer bepalen;
de openstaande reserves bij de OCMW’s in kaart brengen, ze in de balans opnemen
en de kosten en de standen van de reserves systematisch controleren; daarbij eerst de
OCMW’s controleren waarmee de samenwerking is gestopt;
richtlijnen opstellen over welke uitgaven voor de opvang door OCMW’s voor subsidies
in aanmerking komen;
de wetgeving op de consolidatie van de financiële activa van de federale overheid naleven en de bevestiging van de bank over de opgezegde kredietlijn voorleggen;
steeds kassacontroles uitvoeren en documenteren; kassaverschillen zonder uitstel uitzoeken;
zo snel mogelijk de financiële tegemoetkoming aan gemeenten met een open centrum
voor de opvang van asielzoekers boeken, en in elk geval niet langer dan met een jaar
vertraging.

89 Cf. ministerieel besluit van 23 januari 2020 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2018. Dit betreft gemiddeld 13.203,92 opvangplaatsen aan een forfaitair tarief van 330,78 euro per plaats per jaar.
90 Een gemiddelde capaciteit voor 2019 van 16.736,43 plaatsen aan 330,78 euro/plaats geeft 5.536.077,37 euro. Dit is
in de veronderstelling dat het tarief niet wordt geïndexeerd.
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Poolsecretariaat
Het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke basis “Princes Elisabeth” op
Antarctica wordt geregeld door een samenwerking tussen het Poolsecretariaat (een ADBA)
en de Internationale Poolstichting (een privé-instelling, IPF). Om een einde te maken aan
hun geschillen ondertekenden de Belgische Staat en de IPF op 15 juni 2017 een dading.
Ingevolge die dading regelen jaarlijkse partnerschapsprotocollen per Antarcticacampagne
de samenwerking. Dat gebeurt in afwachting van de uitvoering van de wet van 8 juli 201891
die de Koning machtigt een internationale vzw voor het beheer van de Zuidpoolbasis op te
richten.
Het Rekenhof stelde naar aanleiding van zijn controle van de rekeningen 2018 allerhande
problemen vast in het 176e Boek en verzocht het Poolsecretariaat die tekortkomingen te
verhelpen. Daartoe deed het ook aanbevelingen.
Het Rekenhof is naar aanleiding van de controle van de rekeningen 2019 nagegaan in hoeverre zijn aanbevelingen op 30 april 2020 waren uitgevoerd. Het heeft in het kader van de
tegensprekelijke procedure geen reactie ontvangen van de beleidscel.
Aanbevelingen van het 176e Boek (p. 75-80)

Stand van zaken op 30 juni 2020

Het Poolsecretariaat moet acties ondernemen De beleidsraad van het Poolsecretariaat heeft
om een tegensprekelijke gewaardeerde dit besproken op 1 maart 2019, maar heeft geen
inventaris van de basis en van de aanwezige concrete acties ondernomen.
goederen te verkrijgen.
Beslissingen
duidelijker,
genotuleerd.
ondertekend
beleidsraad.

van de beleidsraad
vollediger en tijdig
Deze notulen moeten
door de voorzitter

moeten Aan deze aanbeveling is, met uitzondering
worden van de vergadering van 11 oktober 201892,
worden tegemoetgekomen.
van de

91 Wet van 8 juli 2018 houdende machtiging tot oprichting van een internationale vzw voor het beheer van de Zuidpoolbasis “Princess Elisabeth” en tot opheffing van hoofdstuk I van titel V van de wet van 24 juli 2008 houdende
diverse bepalingen.
92 Door een brandoefening ging de vergadering ten dele door op een publieke plaats. Van de vergadering werden ontwerpnotulen opgesteld maar deze werden nooit formeel goedgekeurd door de toenmalige beleidsraad. De nieuwe
beleidsraad heeft hiervan akte genomen.
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Aanbevelingen van het 176e Boek (p. 75-80)

Stand van zaken op 30 juni 2020

De opmaak van een cijfermatig onderbouwd,
gedetailleerd en duidelijk infrastructuur- en
investeringsplan is nodig opdat de overheid
tijdig de nodige kredieten kan uittrekken.

Er is een officieus vijfjarenplan (campagne 20182019 tot en met campagne 2022-2023). Dit plan
gaat uit van 2.054.000 euro aan benodigde extra
kredieten voor noodzakelijke investeringen en
aankopen93.
Als dit plan officieel wordt goedgekeurd, moet
het volgens het Poolsecretariaat binnen het
normale campagnebudget worden gerealiseerd.
Het Poolsecretariaat wijst onder meer op
beslissingen tot het bundelen van uitgaven die
in de termijn van vijf jaren moeten leiden tot
besparingen.

De schenkingsakte moet door alle partijen Door het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten
worden ondertekend en de schenking van voor het Poolinstituut ivzw is hier nog geen
1/1000ste moet notarieel worden vastgelegd.
gevolg aan gegeven.
De vereiste koninklijke besluiten en statuten De regering in lopende zaken heeft hier nog
voor de oprichting van het Poolinstituut moeten geen gevolg aan kunnen geven.
worden goedgekeurd.
De overeenkomst tussen de Belgische Staat, de Vermits het Poolinstituut nog niet is opgericht,
IPF en het Poolinstituut moet zo snel mogelijk kon hier nog geen gevolg aan worden gegeven.
worden gesloten.
De beheersovereenkomst tussen de Belgische Vermits het Poolinstituut nog niet is opgericht,
Staat en het Poolinstituut moet zo snel mogelijk kon hier nog geen gevolg aan worden gegeven.
worden gesloten.
Zolang de bovenstaande overeenkomst en de
beheersovereenkomst niet is gesloten, moet
in de protocollen die de jaarlijkse campagnes
organiseren worden bepaald dat die campagnes
inbegrepen zijn in de samenwerkingstermijn van
5 jaar die de wet van 8 juli 2018 bepaald.

In het protocol 2019-2020 is hieraan voldaan.
Omdat het protocol 2020-2021 nog niet
definitief beschikbaar was bij de controle, is het
Rekenhof niet kunnen nagaan of dit protocol aan
deze voorwaarde voldoet.

93 Het Poolsecretariaat boekt deze aankopen niet als kosten/uitgaven omdat de juridische overdracht van de eigendom van deze goederen van de IPF naar het Poolsecretariaat nog niet geregeld zou zijn. Aanpassingen aan de
onroerende goederen (de basis en toebehoren) horen toe aan de eigenaar van de basis, d.i. de Belgische Staat.
Voor het aangekochte materieel en machines is dit minder duidelijk. De aankoopfacturen staan immers op naam
van de IPF, die als operator voor de Belgische Staat, deze goederen gebruikt. Bovendien is er onduidelijkheid of
de hangar, waarvan een deel wel als investering werd geboekt, deel uitmaakt van de basis (en dus eigendom is van
de Belgische Staat) of als een apart onderdeel moet worden beschouwd (waarvoor de overdracht dus nog formeel
moet gebeuren). Het Rekenhof beveelt daarom aan formeel vast te leggen dat aankopen, gefinancierd door de
Belgische Staat, effectief toebehoren aan de Belgische Staat (het Poolsecretariaat). Het Poolsecretariaat zou dan
deze aankopen moeten verwerken als investeringen.
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Regie der Gebouwen
De Regie der Gebouwen (Regie) heeft op 30 april 2020 de rekeningen 2018 (laattijdig) en de rekeningen 2019 (tijdig) overgelegd. De structurele problemen die de kwaliteit van de rekeningen
beïnvloeden, zoals het gebrek aan een aangepast boekhoudplan, aangepaste boekhoudsoftware, een correcte eindbalans, voldoende boekhoudkundig personeel en het gebrek aan interne
beheersing, blijven echter bestaan. De ingebruikname van de nieuwe boekhoudsoftware die
een aantal problemen zou moeten oplossen, heeft vertraging opgelopen. Daardoor blijft de
Regie verder haar boekhouding voeren aan de hand van het eigen boekhoudplan en verouderde
boekhoudsoftware waarmee alleen een begrotingsboekhouding kan worden gevoerd. De algemene boekhouding wordt op het jaareinde samengesteld.
Sinds het boekjaar 2018 valt de Regie onder de toepassing van de wet van 22 mei 2003. Voor de
opmaak van de algemene rekening en de omzetting naar het boekhoudplan van het koninklijk
besluit van 10 november 2009 heeft de instelling de door haar beheerde onroerende goederen in
eigendom van de federale Staat buiten balans gebracht. De Regie heeft dit niet verantwoord in
de toelichting bij de algemene rekening. De verrichting werd evenmin opgenomen bij de rechten en verplichtingen buiten balans van de jaarrekening.
De Regie heeft voor de waardering van dit patrimonium een externe consultant ingeschakeld.
De resultaten daarvan zullen pas in de algemene rekening 2020 kunnen worden opgenomen en
geïntegreerd in de jaarrekening van de federale Staat. De instelling maakt zich sterk dat door
de nieuwe boekhoudsoftware vanaf 2021 een groot aantal van de tekortkomingen verholpen zal
zijn. Ze zal gepaste maatregelen nemen om de algemene rekening 2020 zo correct mogelijk op
te maken.

1

Inleiding

De Regie staat in voor de infrastructuur voor de federale medewerkers en beheert het grootste deel van de terreinen en gebouwen in eigendom van de federale Staat. De instelling
sluit het boekjaar 2018 af met een balanstotaal van 463,0 miljoen euro en een verlies van
93,5 miljoen euro. Het boekjaar 2019 sluit af met een balanstotaal van 487,4 miljoen euro
en een winst van 16,3 miljoen euro. Jaarlijks beheert de Regie een begroting van nagenoeg
800 miljoen euro aan ontvangsten. De begrotingsrekeningen vertonen in 2018 een tekort
van -49,6 miljoen euro, in 2019 een overschot van 58,9 miljoen euro.
Het Rekenhof heeft zijn bevindingen bij de controle van de rekeningen 2018 en 2019 in het
kader van de tegensprekelijke procedure bezorgd aan de beleidscel van de minister belast
met de Regie der Gebouwen. Het heeft de reactie van de beleidscel verwerkt in dit artikel.
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2

Algemene opmerkingen

2.1
Overlegging van de algemene rekening
De algemene rekeningen 2018 en 2019 werden officieel aan het Rekenhof overgelegd op
30 april 2020. De algemene rekening 2018 werd met meer dan één jaar vertraging voorgelegd94. De algemene rekening 2019 werd tijdig neergelegd.
De bevoegde minister keurde de algemene rekeningen 2018 en 2019 niet formeel goed maar
nam er kennis van. Hij heeft erop aangedrongen dat de Regie de inspanningen voortzet om
de vooropgestelde verbeteringen in de rekeningen te realiseren95. Die moeten ertoe leiden
dat alle transacties accuraat, volledig, in de juiste periode en op de juiste boekhoudkundige
rubriek worden geregistreerd, nl.:
•

•
•
•

de vervanging van het huidige (verouderde) boekhoudsysteem door een toepassing
waarmee kan worden gerapporteerd volgens de bepalingen van de wet van 22 mei 2003.
Daardoor zou er gedurende het boekjaar niet alleen een budgettaire boekhouding worden gevoerd en kan het principe van het vastgesteld recht met meer zekerheid worden
toegepast;
de herwaardering van het onroerend patrimonium, op basis van recente cijfers en volgens een duidelijke methode;
de inventaris van de roerende materiële vaste activa, na een diepgaande analyse en controle;
de verdere uitbouw van financiële en operationele processen om te garanderen dat alle
financiële stromen op een juiste manier worden geregistreerd en de evaluatie van de
boekhoudkundige vraagstukken die eraan verbonden zijn.

Een aantal essentiële documenten ontbreken in de voorgelegde rekeningen. Voor het boekjaar 2018 betreft het de uitvoeringsrekening van de begroting (D1) en de staat van de toenadering tussen de verrichtingen geboekt in de begrotingsboekhouding en de verrichtingen
in de algemene boekhouding (C16). Voor de rekeningen 2019 ontbreekt de lijst van de meerjarige verbintenissen (E2).
2.2
Organisatie van de boekhouding
De structurele problemen die de kwaliteit van de rekeningen beïnvloeden, zoals het gebrek
aan een aangepast boekhoudplan, aangepaste boekhoudsoftware, een correcte eindbalans,
voldoende boekhoudkundig personeel en het gebrek aan interne beheersing, blijven bestaan. De nieuwe boekhoudsoftware96, die compatibel zou zijn met Fedcom en ontwikkeld wordt samen met de FOD Bosa en een externe consultant, heeft vertraging opgelopen.
Daardoor blijft de Regie de boekhouding voeren aan de hand van het eigen boekhoudplan
van 1988 en verouderde boekhoudsoftware waarmee alleen een begrotingsboekhouding

94 De Regie verklaart de vertraging door de conversie naar de rekeningen van het ARS. Dit vereiste meer onderzoek
en overleg met de FOD Bosa dan gepland.
95 De Regie heeft de verbeteringen toegelicht via de staat C17 bij de algemene rekening “Diverse elementen die het
getrouw beeld beïnvloeden”. De Regie spreekt in deze staat zelf van een “voorbehoud met betrekking tot de jaarrekening”.
96 FAAS, wat staat voor Finance as a Service. Dit is het onderdeel financieel beheer van de ERP-software van de federale instellingen. ERP staat voor Enterprise Resource Planning en is een computerpakket dat alle processen binnen
een bedrijf ondersteunt.
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kan worden gevoerd97. De algemene boekhouding wordt op het jaareinde samengesteld. Dat
is in strijd met artikel 12 van de wet van 22 mei 200398. De Regie heeft voor de opmaak van
de algemene rekeningen 2018 en 2019 de bijstand ingeroepen van een externe consultant.
Sinds het boekjaar 2018 valt de Regie onder de toepassing van de wet van 22 mei 2003 en
moet ze in principe het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009 en
de aanrekenings-en waarderingsregels daarvan toepassen. De instelling heeft nagelaten
om, conform artikel 138 van de wet van 22 mei 2003, via de bevoegde minister vooraf het akkoord aan de minister van Begroting te vragen om een ander boekhoudplan te gebruiken.
De Regie heeft aangegeven dit alsnog te vragen voor het boekjaar 2020.
Voor de opmaak van de algemene rekening moet de Regie een overeenstemmingstabel opstellen en voegen bij de algemene rekening. Dat gebeurde in overleg met de FOD Bosa en
met de bijstand van een externe consultant.
2.3
Omzetting van het oude boekhoudplan naar het ARS
Omdat de nieuwe boekhoudsoftware nog niet in gebruik was genomen, boekte de Regie in
2018 en 2019 nog op basis van het oude boekhoudplan dat grotendeels gebaseerd is op de
minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel (MAR). Via een overeenstemmingstabel werden deze rekeningen omgezet naar het algemeen rekeningstelsel van het koninklijk
besluit van 10 november 2009 (ARS). Daarbij bracht de Regie, in samenspraak met de FOD
Bosa, de onroerende goederen die ze beheert samen met de daarvoor bestemde rekeningen
van het eigen vermogen, buiten balans99. De Regie beheert dit patrimonium immers alleen
en is er niet de juridische eigenaar van. De instelling blijft als beheerder wel verantwoordelijk voor de inventaris en de waardering van dit patrimonium. De waardering van deze
activa komt aan bod in punt 3.1.
De federale Staat neemt als juridische eigenaar van de gebouwen via een consolidatieboeking deze activa op in de algemene rekening van het algemeen bestuur 100. Sinds 2018 moeten de verrichtingen van de Regie geïntegreerd worden in de jaarrekening van de federale
Staat, die vanaf het boekjaar 2020 ter certificering moet worden voorgelegd aan het Rekenhof.
Daardoor verschilt het balanstotaal van de Regie volgens het ARS ongeveer 7 miljard euro
van het oude. De Regie heeft nagelaten dit verschil op te nemen in het overzicht van de
rechten en verplichtingen buiten balans dat wordt gehecht aan de voorgelegde balansrekeningen. De instelling heeft de gewijzigde boekingsregel evenmin toegelicht bij de

97 Deze laat niet toe alle registraties boekhoudkundig correct te verwerken conform de aanrekenings- en waarderingsregels van de wet van 22 mei 2003.
98 Artikel 12 bepaalt: “De diensten voeren hun algemene boekhouding volgens de gebruikelijke regels en de beginselen
van het dubbel boekhouden. Elke verrichting wordt zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde ingeschreven in
één of meer dagboeken. Elke boeking geschiedt aan de hand van een gedagtekend verantwoordingsstuk, waarnaar zij
moet verwijzen.” De wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut en
de uitvoeringsbesluiten van die wet legden die verplichting ook al op.
99 De Regie boekte de gebouwen in beheer tot en met 2017 als vorderingen op lange termijn met als tegenpost het
eigen vermogen.
100 In de jaarrekening 2019 van het algemeen bestuur vertegenwoordigen deze activa een waarde van 5,2 miljard euro.
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algemene rekening. Bovendien heeft de Regie in 2019 nog een verrichting voor 2,1 miljoen101
uitgevoerd in het ARS (via de overeenstemmingstabel) en dus niet via de boekhouding.
Extracomptabele boekingen zijn echter niet toegestaan102.
2.4
Opvolging van de opmerkingen voorgaande controle
Het Rekenhof stelt bij zijn controle vast dat de opmerkingen die het formuleerde bij de jaarrekeningen 2015 tot en met 2017 103 grotendeels van toepassing blijven104. De Regie is zich hier
van bewust en gaat over het algemeen akkoord met de bevindingen. Een groot deel van de
problemen zou worden opgelost door de ingebruikname van de nieuwe boekhoudsoftware
op 1 januari 2021 105. Het resultaat zal dus pas in de rekeningen 2021 zichtbaar zijn. De Regie
wil niettemin alles in het werk stellen om de vastgestelde problemen al zo veel mogelijk te
verhelpen in de algemene rekening 2020. De instelling zal daartoe de lopende projecten
(opvolging van de vorderingen, waardering van het onroerend patrimonium van de Staat,
fysieke inventaris enz.) van nabij opvolgen.
2.5
Waarderings- en aanrekeningsregels
In de toelichting bij de jaarrekening is een samenvatting van de waarderingsregels opgenomen. Die zijn nog niet volledig conform met het koninklijk besluit van 10 november 2009.
De verschillen betreffen voornamelijk de waardering van de immateriële vaste activa, de
materiële vaste activa en de vorderingen op ten hoogste een jaar. Bovendien neemt de Regie
waarderingsregels in de toelichting op die ze niet toepast in de praktijk. Zo zijn er regels
voor voorzieningen voor risico’s en kosten en voor overlopende rekeningen terwijl de Regie
geen voorzieningen of overlopende rekeningen gebruikt.
Artikel 7 van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat elke verrichting gehecht wordt aan het
boekjaar en aan het begrotingsjaar waarin ze heeft plaatsgehad. Om tot een boekjaar en
een begrotingsjaar te behoren moeten de rechten zijn vastgesteld gedurende die jaren. De
Regie past dit principe niet toe. Zo boekt ze geen te ontvangen facturen, op te maken facturen of een provisie voor vakantiegeld.
De aansluiting tussen de verrichtingen in de begrotings- en in de algemene boekhouding is
essentieel om de toepassing van de aanrekeningsregels in beide boekhoudingen na te gaan
en maakt op grond van artikel 138, § 4, van de wet van 22 mei 2003 deel uit van de over te
leggen staten. De Regie heeft deze aansluiting niet gemaakt voor 2018, en in 2019 blijft er
een onverklaard verschil van 6,8 miljoen euro.

101 Het betreft de afschrijving op de geleasde gebouwen. Door deze boeking verschilt het resultaat in de boekhouding van de Regie (volgens de MAR) met het resultaat volgens de officiële rekeningen die conform de wet van
22 mei 2003 zijn voorgelegd.
102 Artikel 12 van de wet van 22 mei 2003.
103 Rekenhof, “Regie der Gebouwen’, 176 e Boek – deel I, Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de ADBA’s en de
AOI’s, Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 83-88,
www.rekenhof.be.
104 Bij de financiële vaste activa worden geen vorderingen meer opgenomen. Het Rekenhof heeft de tekortkomingen
in de IT-omgeving in het kader van deze audit van de algemene rekening nog niet opgevolgd.
105 De go life van de boekhoudsoftware werd al meerdere malen uitgesteld van 2019 naar 2020 tot nu 2021.
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3

Specifieke opmerkingen bij de algemene rekening

3.1

Rechten en verplichtingen buiten balans – waardering patrimonium federale
Staat
Nadat de Regie de door haar beheerde onroerende goederen van de federale Staat buiten
balans heeft gebracht106, staan enkel de geleasde gebouwen op de balans voor een bedrag
van 22,2 miljoen euro in 2018 en 20,2 miljoen euro in 2019, als tegenwaarde van de openstaande schuld107. Omdat de financiële leasingcontracten ook zijn aangegaan voor rekening
van de federale Staat is het onduidelijk waarom deze gebouwen anders verwerkt worden.
Het Rekenhof heeft aanbevolen dit te verduidelijken in de waarderingsregels.
De waardering van de onroerende goederen die in 2018 en 2019 buiten balans zijn gebracht,
bedroeg eind 2019 7,3 miljard euro (7,2 miljard euro eind 2018). Daarvan behoorde eind
2019 1,5 miljard euro aan onroerende goederen niet meer tot het patrimonium van de federale Staat. De Regie past ook geen afschrijvingen toe omdat het geen eigenaar is. De waardering geeft daardoor geen getrouw beeld van de terreinen en gebouwen in beheer van de
Regie.
Bovendien legt artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 november 2009 op dat de gebouwen en terreinen jaarlijks aan marktwaarde geherwaardeerd moeten worden108. Om tot een
gedetailleerde en geactualiseerde waardering te komen van de vastgoedportefeuille werd
in augustus 2019 een overheidsopdracht toegewezen aan een externe consultant. De resultaten zullen pas beschikbaar zijn in juni 2020 en geïntegreerd worden in de algemene rekening 2020. Ze zullen ook een impact hebben op de jaarrekening 2020 van de federale Staat.
3.2

Balans

3.2.1
Materiële vaste activa
Volgens de waarderingsregels van de Regie worden de materiële vaste activa (eigendom
van de Regie) afgeschreven aan 10 % met een restwaarde van 10 %. De Regie boekt echter
geen buitengebruikstellingen en stemt de boekhoudkundige en fysieke inventaris niet met
elkaar af. In de rekening “kantoormachines” staat zo een restwaarde van 3,8 miljoen euro
voor machines ouder dan 2011. De kans is reëel dat deze restwaarde geen getrouw beeld
geeft. Het Rekenhof wijst erop dat overeenkomstig de artikelen 16109 en 17 110 van de wet van
22 mei 2003 de boekhoudkundige inventaris jaarlijks moet worden aangepast aan de fysieke
inventaris. Ook moeten de waarderingsregels in overeenstemming worden gebracht met
het koninklijk besluit van 2009. De Regie stelt dat de operationele diensten momenteel de

106 De lijst van terreinen, gebouwen en aanhorigheden als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende
oprichting van de Regie der Gebouwen, werd het laatst goedgekeurd met koninklijk besluit van 6 juni 2019.
107 Op rekening 182 staat op 31 december 2018 een schuld van 20.215.236 euro (18.122.301 euro op 31 december 2019)
en op rekening 452 2.035.039 euro (2.084.244,86 euro op 31 december 2019).
108 Deze activa moesten volgens artikel 136 van de wet van 22 mei 2003 ten laatste in 2019 in de rekeningen ingebracht
worden.
109 “De diensten verrichten, omzichtig en te goeder trouw, ten minste eens per jaar de nodige opnemingen, verificaties,
onderzoekingen en waarderingen om de inventaris per 31 december op te maken van al hun bezittingen, rechten, schulden, en verplichtingen van welke aard ook de van de daartoe bestemde eigen middelen.”
110 “De balans wordt opgesteld nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris.”
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fysieke inventaris actualiseren111. De resultaten zullen in 2020 verwerkt worden in de boekhouding. Ze zal de aanpassing van de waarderingsregels ook afstemmen met de FOD Bosa.
Verder stelt het Rekenhof vast dat de aankopen van software onterecht niet als activa worden geboekt maar rechtstreeks in kosten worden genomen. In de uitvoeringsrekening
van de begroting worden ze wel opgenomen als investeringsuitgaven. In 2018 gaat het om
0,2 miljoen euro, in 2019 om 0,8 miljoen euro. Dit zijn grotendeels de kosten voor de nieuwe
boekhoudsoftware112.
3.2.2
Borgtochten, consignaties en andere deposito’s
Op 31 december 2019 staan voor 7,0 miljoen euro aan waarborgen open. Dat bedrag bestaat
voornamelijk uit een waarborg van 4 miljoen euro voor een renovatieproject uit 2014 en
twee waarborgen uit 2016. De Regie moet uitzoeken of deze waarborgen terecht nog in de
balans zijn opgenomen dan wel in resultaat moeten worden genomen.
3.2.3
Voorraden en bestellingen in uitvoering
In het oude boekhoudplan staat op 31 december 2019 15,9 miljoen euro op een voorraadrekening. Het gaat om betaalde voorschotten die nog moeten worden gerecupereerd. De Regie kan geen sluitend detail voorleggen van de rekening. Ze heeft evenmin de invorderbaarheid van de bedragen uitgeklaard. Bij de omzetting naar het ARS heeft de Regie de rekening
uitgesplitst in andere schulden op meer dan één jaar (7,2 miljoen euro) en andere leningen
en vorderingen op meer dan één jaar (23,1 miljoen euro). De instelling kan die uitsplitsing
echter niet onderbouwen.
3.2.4
Vorderingen op korte termijn
Het Rekenhof acht de opvolging van de klantenvorderingen, waarvoor geen procedure bestaat, hoogst onvoldoende. Op 31 december 2018 bedroegen de dubieuze debiteuren 113 volgens de Regie 34,3 miljoen euro. Op 31 december 2019 was dit opgelopen tot 41 miljoen euro,
waarvan 38,8 miljoen euro vorderingen die langer dan vijf jaar openstaan. De instelling
boekt hiervoor echter geen waardevermindering in de algemene boekhouding. Het risico
is nochtans reëel dat een aanzienlijk deel van de bedragen niet meer zal kunnen worden
geïnd. Het Rekenhof heeft daarom aanbevolen dat de Regie de openstaande vorderingen114
grondig analyseert en een onderbouwde waardevermindering boekt op basis van eenduidige regels.
Het boeken van een waardevermindering op deze dubieuze debiteuren ontslaat de Regie
niet van de verplichting alles in het werk te stellen de vorderingen alsnog te innen. Daarvoor moet de instelling een duidelijke procedure uitwerken die vereenvoudigd kan worden
aan de hand van een goed werkende applicatie. De Regie geeft aan te werken aan een dergelijke applicatie.

111 Tijdelijk onderbroken wegens de Covid19-maatregelen.
112 De FOD Bosa draagt een deel van de kosten (ongeveer 1,7 miljoen euro).
113 De Regie maakt alle vorderingen die langer dan vijf jaar openstaan dubieus. Daarenboven gaat ze voor de vorderingen op minder dan vijf jaar na of het risico bestaat dat ze niet geïnd kunnen worden en aldus als dubieus moeten
worden beschouwd.
114 Sommige vorderingen maken namelijk onderdeel uit van gerechtelijke procedures. Die kunnen lang aanslepen
maar sluiten niet uit dat toch nog sommen kunnen worden geïnd.
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Op 31 december 2019 stond een vordering van 1,9 miljoen euro open op de Nationale Loterij115. Het betreft terug te vorderen uitgaven, nl. het verschil tussen de uitgaven voor de
periode 2016-2019 (6,3 miljoen euro) en een gedeelte van de uitgaven over de periode 20102015 (4,4 miljoen euro). Volgens het Rekenhof bedraagt de vordering op de Nationale Loterij
echter 6,3 miljoen euro, omdat de uitgaven voor de periode 2010-2015 al werden verrekend116.
De Regie kan dergelijke problemen vermijden door jaarlijkse afrekeningen op te maken en
een jaarlijks dossier in te dienen bij de Nationale Loterij.
3.2.5
Geldbeleggingen en liquide middelen
De Regie beschikt over een deposito met 48 uur vooropzeg bij het Federaal Agentschap
van de Schuld. Tijdens de controle kon de Regie geen recent verantwoordingsstuk voorleggen dat het saldo van 30 miljoen euro op 31 december 2018 en op 31 december 2019 verantwoordt. De Regie heeft alsnog een bevestiging opgevraagd bij het Federaal Agentschap van
de Schuld maar nog niet gekregen.
De Regie had van de minister van Financiën 117 een uitzondering gekregen om de regels voor
consolidatie van de financiële activa niet te hoeven volgen. Het Rekenhof stelt vast dat die
uitzondering sinds 13 juli 2018 vervallen is. Wettelijk gezien118 kan de minister van Financiën een boete119 opleggen aan de instellingen die de wetgeving op de consolidatie van de
financiële activa niet volgen. De Regie zal een verlenging vragen van de uitzondering.
3.2.6
Eigen vermogen
Volgens de interne boekhouding bedraagt het eigen vermogen eind 2019 7,6 miljard euro.
Zoals de voorgaande jaren stelt het Rekenhof vast dat de Regie sommige verrichtingen
rechtstreeks op het eigen vermogen boekt op een kapitaalrekening. Dat is strijdig met de
principes van het dubbel boekhouden omdat die verrichtingen via de resultatenrekening
of via kapitaalsubsidies moeten verlopen 120. De werkwijze geeft daarom geen getrouw beeld
van het eigen vermogen.
Via de omzettingstabel heeft de Regie in 2019 7,3 miljard euro van de onroerende goederen
in eigendom van de federale Staat buiten balans gebracht. De tegenhanger van deze waarde
is een deel van het eigen vermogen van de Regie. De instelling heeft de resterende 0,3 miljard euro vervolgens in het ARS uitgesplitst over het eigen vermogen (161 miljoen euro) en

115 De Regie boekt dit onterecht via het eigen vermogen in plaats van via resultatenrekening (zie punt 3.2.5).
116 De Nationale Loterij heeft alle subsidies van de periode 2010-2015 (67,3 miljoen euro) in december 2018 betaald
aan de Regie.
117 De minister van Financiën heeft op 14 juli 2014 een uitzondering toegestaan aan de Regie om drie bankrekeningen
te gebruiken bij private banken. Die uitzondering was geldig voor twee jaar en kon voor twee jaar stilzwijgend
verlengd worden.
118 Artikel 118 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen.
119 Deze boete zou mogelijk 8,5 miljoen euro kunnen bedragen.
120 Zie Rekenhof, “Regie der Gebouwen", 176e Boek, Deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de ADBA’s
en de AOI’s, Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 84,
www.rekenhof.be.
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de andere schulden121 binnen de centrale overheid (152,7 miljoen euro)122. De Regie kan die
opsplitsing niet verduidelijken. Ze verwijst naar gesprekken tussen de consultant en de
FOD Bosa maar kan geen formele communicatie over de beslissingen voorleggen.
Verder stelt het Rekenhof vast dat de Regie een dotatie “zetelbeleid” krijgt van 2,5 miljoen euro in 2019. Deze dotatie dient om de investeringen in de Europese gebouwen en de
onderhoudskosten van deze gebouwen te dekken. Er bestaat echter twijfel of het volledige
bedrag als verworven mag worden beschouwd. In 2020 heeft de Regie immers van de FOD
Kanselarij een factuur ontvangen van 1 miljoen euro als terugvordering van een deel van de
toegekende dotatie. De instelling heeft deze factuur in 2019 niet boekhoudkundig verwerkt
en vermeldt ze ook niet in de toelichting.
3.2.7
Voorziening voor risico’s en kosten
De Regie heeft een algemene waarderingsregel opgenomen voor de voorziening van risico’s
en kosten maar boekt geen voorzieningen in de rekeningen 2018 en 2019. Artikel 14 van
het koninklijk besluit van 10 november 2009 bepaalt dat via voorzieningen rekening wordt
gehouden met de verlies- of kostenrisico’s bij verbintenissen buiten balans, voor zover hun
aard duidelijk is omschreven, ze zijn ontstaan in de loop van het boekjaar of tijdens een vorig boekjaar, en dat, op de afsluitingsdatum ze waarschijnlijk of zeker zijn, maar onbepaald
wat hun bedrag betreft.
De juridische dienst van de Regie beschikt over een databank voor de opvolging van de
lopende geschillen. Op 25 mei 2020123 wordt 296,2 miljoen euro geëist van de Regie waarvan
251,2 miljoen euro voor gerechtelijke procedures en 41,8 miljoen euro voor geschillen. De
Regie eist zelf 41 miljoen euro, waarvan 38,6 miljoen euro in het kader van gerechtelijke
procedures en 1,7 miljoen euro uit faillissementen. Uit de databank blijkt dat de informatie
niet actueel is en dat sommige afgesloten geschillen nog zijn opgenomen. De bedragen zijn
dus mogelijk overschat.
De Regie moet een duidelijke waarderingsregel uitwerken die objectief en op basis van het
risico per geschil bepaalt of een voorziening moet worden geboekt of niet124. Daarnaast
moet ze de openstaande dossiers in de databank die als basis dient voor het boeken van
de provisies analyseren. De Regie moet op het einde van elk jaar over een geactualiseerde
stand van zaken van de lopende geschillen beschikken.
3.2.8
Schulden op ten hoogste één jaar
De Regie werkt nog steeds niet met “te ontvangen facturen” en past geen correcte afgrenzing
van de boekjaren toe. De rekening “te regulariseren ontvangsten (centrale administratie)”

121 Andere schulden op ten hoogste één jaar ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden binnen dezelfde institutionele groep.
122 In de balans volgens het ARS is er sprake van 150,4 miljoen euro op deze rekening. Dit is logisch omdat de Regie
ook andere rekeningen van het oude boekhoudplan in het ARS heeft gebracht. Één daarvan is de rekening courant
bij PersoPoint met op 31 december 2019 een debetbedrag van 2,3 miljoen euro. Dit bedrag is verkeerdelijk op een
schuldenrekening geboekt.
123 Volgens de Regie kan de databank alleen de situatie weergeven bij het opvragen en dus niet op een eerder tijdstip
(bv. op de afsluitdatum van 31 december 2019).
124 De Regie zou de geschillen bijvoorbeeld kunnen indelen in risicoklassen en daarvoor een waarderingsregel uitwerken.
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vertoont op 31 december 2019 een al jaren ongewijzigd creditsaldo van 9,5 miljoen euro.
Deze rekening doet dienst als wachtrekening 125 en zou op 0 moeten staan. De Regie moet
deze rekening uitklaren.
De rekening “Europese Unie-investeringen”126 vertoont op 31 december 2019 een creditsaldo
van 2,7 miljoen euro. Er blijkt geen enkele schuldeiser te zijn en het bedrag blijft al jaren
ongewijzigd. Het Rekenhof beveelt aan dit bedrag af te boeken via de resultatenrekening.
3.3
Resultatenrekening
Als gevolg van de problemen in de balans (punt 3.2) stelde het Rekenhof aan kosten- en opbrengstenzijde fouten vast van afgrenzing en toekenning aan het juiste boekjaar. Nochtans
komen veel van de kosten en opbrengsten telkens terug en kan de Regie ze vrij accuraat
inschatten. Verder stelt het Rekenhof vast dat soortgelijke uitgaven niet altijd op dezelfde
manier worden verwerkt127.
3.4
Uitvoeringsrekening van de begroting
De algemene rekening 2018 zoals voorgelegd op 30 april 2020 bevat geen uitvoeringsrekening van de begroting. De algemene rekening 2019 bevat die wel, maar de uitvoeringsrekening van de begroting 2019 en de samenvattende staat van de begrotingsverrichtingen
gevoegd bij de algemene rekening 2019 stemmen niet met elkaar overeen. De Regie heeft
bovendien voor 2018 de aansluiting tussen de verrichtingen in de begrotings- en algemene
boekhouding niet uitgevoerd. In 2019 blijft een reconciliatieverschil van 6,8 miljoen euro
(zie punt 2.5).
Het Rekenhof ontving op 13 mei 2020 van de Regie alsnog de uitvoeringsrekening van de
begroting 2018 en een aangepaste uitvoeringsrekening van de begroting 2019.
3.4.1
Uitvoeringsrekening 2018
De wetgever keurde de initiële begroting 2018 goed met de wet van 22 december 2017 en
paste ze aan met de wetten van 11 juli 2018 en 21 december 2018. Bij de eerste aanpassing
van de begroting 2018 bedroegen de ontvangsten- en uitgavenramingen 841,0 en 861,0 miljoen euro. De wetgever keurde een begrotingstekort goed van -20,0 miljoen euro. Bij de
tweede aanpassing werden geen aangepaste tabellen ingediend. Bovenop de ramingen
goedgekeurd door de wetgever, stegen de uitgavenkredieten in 2018 met 39,8 miljoen euro
en de ontvangstenramingen met 8,3 miljoen euro. Voor deze aanpassingen werd in de
Kamer geen aanpassing van de begroting ingediend.

125 De transacties op deze rekeningen vertegenwoordigen ontvangsten waarvan de Regie bij de ontvangst niet weet
waarom ze ze ontvangt of waarvan ze de uiteindelijke bestemmeling niet kent. De uitgaven zijn de verwerking van
deze middelen (terugstorting, definitieve verwerking enz.).
126 Het betreft een rekening die werd gebruikt voor de werken aan het Justius Lipsiusgebouw. De laatste uitgaven aan
dat gebouw geregistreerd op deze rekening, dateren van 2011.
127 Bv. de uitgaven voor de verrijking en bescherming van het nationaal patrimonium die in 2018 als kost (rekening
6005613000) worden geboekt (1,1 miljoen euro) en in 2019 als activa op de balans (rekening 292533010) voor een
bedrag van 1,3 miljoen euro. De activering van deze uitgaven op de balans zou er gekomen zijn in samenspraak met
de consultant op basis van de aard van de uitgaven. De Regie kon geen duidelijke verklaring geven waarom dit ook
niet in 2018 is gebeurd.
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Het is ook niet altijd duidelijk in welke mate de ontvangsten- en uitgavenartikelen zijn
verhoogd. Zo ontving de Regie in 2018 met verschillende koninklijke besluiten bijkomende
middelen vanuit de interdepartementale provisie (6,5 miljoen euro) voor schadevergoedingen, gerechtskosten, nieuwe initiatieven en andere uitgaven. Die middelen werden niet in
de begroting van de Regie opgenomen. Het Rekenhof wijst erop dat in een begroting alle
ontvangstenramingen en uitgavenkredieten moeten worden opgenomen.
Ook sloot de Regie financiële akkoorden (56,4 miljoen euro) om een einde te maken aan
de geschillen in het kader van de renovatie van het Résidence Palace en de vereffening van
het Berlaymontgebouw. Zowel in de initiële begroting 2018 en de eerste aanpassing ervan
als in de interdepartementale provisie waren daarvoor geen kredieten uitgetrokken. De
ministerraad heeft op 27 juli 2018 en 16 november 2018 beslist dat de Regie de uitgaven van
deze akkoorden mocht betalen met haar reserve (24,2 miljoen euro), met blokkeringen bij
verschillende uitgavenartikelen (31,2 miljoen euro) en met een verhoging van een ontvangstenartikel (1 miljoen euro). Het Rekenhof stelt in dit verband vast dat de Regie nog niet
over een wettelijke regeling beschikt die bepaalt waarvoor ze haar reserve kan aanwenden.
Bovendien stijgt bij het gebruik van de reserve het begrotingstekort, waarvoor een goedkeuring van de wetgever nodig was. Ook de aanpassing van de uitgavenkredieten moet
worden goedgekeurd door de wetgever.
Ten slotte stelde de Regie voor om de onderbenutting van de opbrengsten uit de verkoop van
vastgoed (10,3 miljoen euro) en van een deel van de personeelskredieten (3 miljoen euro)
te gebruiken voor de betaling van werkingskosten (6 miljoen euro), van aankopen van terreinen (2,3 miljoen euro) en van kapitaaloverdrachten (5 miljoen euro). De minister van
Begroting ging hiermee op 21 januari 2019 akkoord. Het Rekenhof merkt hierbij op dat al
vanaf de besprekingen voor de opmaak en de uitvoering van de begroting, er discussie is
waarvoor en in welke mate de opbrengsten uit de verkoop van vastgoed kunnen worden
gebruikt. Artikel 335, § 2, van de programmawet van 22 december 1989 bepaalt dat de Regie
de opbrengsten uit de verkoop van vastgoed kan aanwenden voor haar opdrachten. Het
Rekenhof wees er de vorige jaren bij begrotingsbesprekingen al op dat deze bepaling niet
nader is uitgewerkt en dat het best duidelijk wordt bepaald voor welke uitgaven de opbrengsten uit de verkoop van vastgoed mogen worden gebruikt. Dat kan de administratieve en
begrotingscontrole vereenvoudigen.
Het begrotingstekort bedroeg in 2018 uiteindelijk 49,6 miljoen euro. Het tekort komt vooral
doordat er voor de financiële akkoorden in het kader van de renovatie van het Résidence
Palace en Berlaymont 2000 geen kredieten waren uitgetrokken en goedgekeurd door de
wetgever en dat de Regie daarvoor haar reserve gebruikte128.
3.4.2
Uitvoeringsrekening 2019
De Regie beschikte in de ontwerpbegroting 2019 over een uitgavenkrediet van 796,9 miljoen euro. Volgens de Regie stegen de uitgavenkredieten met 0,5 miljoen euro tot 797,4 miljoen euro bij de wet van 31 oktober 2019 tot opening van de voorlopige kredieten voor de
maanden november en december. Volgens de uitvoeringsrekening 2019 bedroegen de goedgekeurde kredieten 799,7 miljoen euro. Het Rekenhof heeft geen verklaring ontvangen voor

128 Het Rekenhof stelde voor 63,7 miljoen euro kredietoverschrijdingen vast tegenover de algemene uitgavenbegroting en van 1 miljoen euro in uitvoering van de artikelen 79/2-91 van de wet van 22 mei 2003.

OPMERKINGEN OVER DE REKENINGEN 2019 VAN DE ADBA’S, AOI’S EN GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN / 79

dit verschil (2,3 miljoen euro). Het wijst er wel op dat de begrotingen van de administratieve
openbare instellingen met ministerieel beheer niet werden toegevoegd in de wetten tot
opening van de voorlopige kredieten, wat de opvolging van de ramingen bemoeilijkt.
Ook is er een verschil van 24,2 miljoen euro tussen de stand van de kredieten zoals die,
na aanpassingen, zijn opgenomen in de uitvoeringsrekening en de informatie zoals de
Regie die aan het Rekenhof heeft bezorgd. Ook hier heeft het Rekenhof geen verdere toelichting ontvangen.
Bij de ontwerpbegroting 2019 raamde de Regie het begrotingstekort op -8 miljoen euro.
Door een lagere benutting van de personeels-, werkings- en investeringskredieten realiseerde de Regie een begrotingsoverschot van 58,9 miljoen euro129. Deze overschotten worden toegevoegd aan de reserve van de Regie. Het Rekenhof heeft er bij de begrotingsbesprekingen al op aangedrongen de financiële regels voor de reserve vast te leggen.

4

Conclusie en aanbeveling

De Regie heeft de algemene rekening 2018 samen met de algemene rekening 2019 ingediend. De hiërarchisch bevoegde minister nam kennis van de beide rekeningen zonder
ze goed te keuren en dringt erop aan de vooropgestelde verbeteringen zo snel mogelijk te
realiseren.
De structurele problemen die het Rekenhof al vele jaren aankaart en die de kwaliteit van de
rekeningen beïnvloeden, zoals het gebrek aan een aangepast boekhoudplan, boekhoudsoftware, een correcte eindbalans, voldoende boekhoudkundig personeel en het gebrek aan
interne beheersing, blijven bestaan.
De gebouwen in eigendom van de federale Staat maar beheerd door de Regie werden via de
overeenstemmingstabel naar de buitenbalansrekeningen gebracht voor de algemene rekening 2018 en 2019. Dit werd echter op geen enkele manier toegelicht bij de algemene rekening noch gerapporteerd onder de buitenbalansrekeningen. De waardering van dit patrimonium conform de wet van 22 mei 2003 loopt nog en zou voor het boekjaar 2020 worden
geïntegreerd in de algemene rekening.
Het Rekenhof herhaalt dat de belangrijke tekortkomingen in de algemene rekening een
negatieve impact kunnen hebben op de betrouwbaarheid van de jaarrekening van de federale Staat waarin de verrichtingen van de Regie sinds 2018 moeten worden geïntegreerd.
Vanaf het boekjaar 2020 moet de jaarrekening van de federale Staat ter certificering aan het
Rekenhof worden voorgelegd. De Regie moet daarom onverkort alles in het werk stellen om
de tekortkomingen zo veel mogelijk weg te werken.
De Regie is zich bewust van de problemen in de rekeningen en gaat grotendeels akkoord met
de vaststellingen van het Rekenhof. Ze engageert zich om de algemene rekening 2020 tijdig voor te leggen en ervoor te zorgen dat die een getrouw beeld geeft van het vermogen

129 Het Rekenhof stelde voor 12,1 miljoen euro kredietoverschrijdingen vast tegenover de ontwerpbegroting 2019.
Omdat het Rekenhof niet beschikt over een definitieve uitvoeringsrekening van de begroting 2019, kan het de
kredietoverschrijdingen in uitvoering van de artikelen 79/2-91 van de wet van 22 mei 2003 niet bepalen.
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en de financiële toestand van de instelling, conform de bepalingen van de wet 2003 en het
koninklijk besluit van 10 november 2009. Daartoe heeft de instelling verschillende projecten opgestart, zoals de opvolging van de vorderingen, de waardering van het onroerend
patrimonium van de federale Staat en de fysieke inventaris. De resultaten hiervan zullen
geïntegreerd worden in de rekeningen 2020.
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War Heritage Institute
De installatie van het in 2017 opgerichte War Heritage Institute (WHI) verliep niet zonder
problemen. In zijn 176e Boek, deel I wees het Rekenhof er op dat tal van uitvoeringsbesluiten nog ontbraken130. Het Rekenhof had de algemene rekening 2018 niet en de rekeningen
2017 laattijdig ontvangen. De rekeningen 2017 vertoonden grote problemen en waren moeilijk te beoordelen.
Ook de algemene rekening 2019 is niet tijdig officieel overgelegd. Het Rekenhof heeft zijn
controle daarom gebaseerd op de officiële algemene rekening 2018 en de officieuze rekeningen 2019. De bedrijfsrevisor formuleert, zoals over 2017, een oordeelonthouding over de
jaarrekening 2018. Over de jaarrekening 2019 formuleert hij een gesplitst oordeel, zijnde
een oordeelonthouding over de vergelijkende cijfers 2018 en de resultatenrekening 2019 en
een oordeel zonder voorbehoud over de balans per eind 2019.
Het Rekenhof is naar aanleiding van zijn controle nagegaan in hoeverre het WHI zijn aanbevelingen uit het vorige Boek heeft opgevolgd. Het heeft in het kader van de tegensprekelijke procedure geen reactie ontvangen van de beleidscel van de minister van Defensie.
Aanbevelingen van het 176e Boek (p. 87-91)

Stand van zaken op 30 juni 2020

De in de oprichtingswet opgenomen Deze aanbeveling blijft van kracht. Zo is het
modaliteiten en uitvoeringsbesluiten moeten koninklijk besluit dat met toepassing van de wet
worden uitgewerkt.
van 28 april 2017 de organisatie en de werking
van het WHI regelt, nog niet uitgevaardigd,
hebben de federale Staat en het WHI nog geen
beheersovereenkomst gesloten en zijn de sites
in concessie en de geassocieerde sites nog niet
gedefinieerd.
Het WHI moet voldoen aan de bepalingen van De algemene rekening 2018 en 2019 zijn laattijdig
de wet van 22 mei 2003 voor de opmaak en overgelegd aan het Rekenhof (respectievelijk op
overlegging van de begroting en de rekeningen. 19 juli 2019 en begin mei 2020). De minister van
Begroting neemt in zijn brief aan het Rekenhof
van 4 mei 2020131 het WHI op als “onvolledig”
voor 2018 wegens te weinig en niet conform
de wettelijke bepalingen in eBMC132 opgeladen
documenten en als “onvoldoende” voor
2019 wegens laattijdige oplading in eBMC.
De toezichthoudende minister en de minister
van Begroting hebben zowel de initiële als de
aangepaste begroting 2018 laattijdig (in 2019)
goedgekeurd.

130 Rekenhof, “War Heritage Institute”, 176 e Boek, Deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve
diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s) en van de administratieve openbare instellingen (AOI’s), verslag
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 87-91, www.rekenhof.be.
131 Brief van de minister van Begroting aan het Rekenhof van 4 mei 2020 m.b.t. de status van de indiening van de
algemene rekening 2019 van de federale instellingen onderworpen aan de wet van 22 mei 2003.
132 Rapporteringstool van het FOD Bosa.
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Aanbevelingen van het 176e Boek (p. 87-91)

Stand van zaken op 30 juni 2020

De interne beheersing en de werking van de In zijn vergadering van 29 april 2019 besliste
instelling moeten verbeteren.
de raad van bestuur een beroep te doen op
een externe consultant voor ondersteuning bij
de uitwerking en implementatie van interne
procedures, voornamelijk voor de aankopen en
voor adviesverlening bij het opstellen van een
dubbele boekhouding en de coördinatie van de
financiële werkzaamheden.
De formele overdracht van de financiële
werkzaamheden door de consultant moet nog
worden afgerond. De nieuwe aankoopprocedure
werd begin 2019 ingevoerd. De effectieve
toepassing van de nieuwe procedures moet nog
in praktijk worden omgezet met aandacht voor
functiescheiding.
Het WHI moet een dubbele boekhouding voeren De algemene rekening 2018133 steunt, zoals
met afdoende verantwoorde verrichtingen.
in 2017, op de extracomptabele consolidatie
van de boekhoudsystemen van de vroegere
instellingen die gefusioneerd zijn tot het WHI.
Ze is dus niet opgesteld volgens de gebruikelijke
regels van het dubbel boekhouden.
In 2019 voerde het WHI de boekhouding via een
boekhoudsoftware volgens de principes van
het dubbel boekhouden, maar er ontbreken
soms afdoende verantwoordingsstukken in het
afsluitdossier. Ook de nummering van de aan- en
verkoopfacturen loopt niet door134.
Het WHI moet een inventaris opmaken en de Het WHI is bezig met de fysieke inventaris van
aanrekenings- en waarderingsregels naleven alle materiële vaste activa. De collecties maken
van de wet van 22 mei 2003.
volgens het WHI voorwerp uit van een continu
proces van inventarisatie.
Het WHI heeft in overeenstemming met haar
waarderingsregels de collectiestukken die
als gevolg van de oprichting zijn ingebracht,
aan 0 euro gewaardeerd en het geheel van de
andere vaste activa aan 1 euro omdat volgens
het WHI deze activa onvervreemdbaar zijn en de
marktwaarde ervan moeilijk te bepalen is135.
In 2019 werden andere vaste activa (niet
collectiestukken) die aangeschaft werden
tussen 1 januari en 1 mei 2017136, net zoals
het tentoonstellingsmateriaal ”De Groote
Oorlog voorbij: 1918-1928”137 via bijkomende
afschrijvingen138 afgewaardeerd.

133 De vergelijkende cijfers 2017 zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 stemmen niet overeen met de jaarrekening
2017. De retroactieve aanpassing heeft een negatieve impact op het resultaat van het boekjaar 2017 van 3,6 miljoen euro.
134 Dit kon niet worden verklaard. Het zou mogelijk te maken hebben met opstartproblemen met de nieuwe software.
135 Zie in dit verband ook het artikel “FWI’s: Inventarisatie en waardering van vaste activa” eerder in dit deel.
136 Totale waarde: 240.565,44 euro. De afboeking gebeurde omdat de aanschaffing dateerde van voor de oprichting
van het WHI.
137 De aanschaffingswaarde bedroeg 624.492,40 euro. De investeringsfacturen dateren van 2018. De tentoonstelling
liep van 21 september 2018 tot en met 22 september 2019.
138 Totale waarde: 544.927,16 euro. De bijkomende afschrijvingen in 2019 waren noodzakelijk omdat het in 2018 toegepaste afschrijvingspercentage 10 procent bedroeg. Vanaf 2019 is de afschrijvingstermijn voor tentoonstellingsmateriaal gelijk aan de looptijd van de tentoonstelling.
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Aanbevelingen van het 176e Boek (p. 87-91)

Stand van zaken op 30 juni 2020

Het WHI moet de boekhouddienst met De financiële knowhow blijft gecentraliseerd bij
boekhoudkundig
onderlegd
personeel één persoon, waardoor een continuïteitsrisico
versterken.
bestaat. Daarom heeft het WHI zowel voor de
jaarafsluiting als de opmaak van de rekeningen
2018 en 2019 de bijstand van een externe
consultant ingeschakeld. Toch werden de
rekeningen te laat en onvolledig overgelegd.
Het WHI moet de schuld aan de Schatkist Het WHI heeft zijn schuld aan de Schatkist
vereffenen.
van 11,9 miljoen euro139 nog niet vereffend
en gebruikt dit bedrag als een rollend fonds.
In mei 2020 is een afbetalingsplan op drie jaar
overeengekomen met de Thesaurie met een
eerste aflossing op 5 januari 2021.

139 De Thesaurie heeft dit bedrag bevestigd. In de boekhouding van het WHI is een schuld van 12,5 miljoen euro geregistreerd; ze omvat nl. ook nog de schulden aan het HZIV en Maribel en ook een door het Rekenhof voorgestelde
correctie n.a.v. de fusie in 2017; het WHI moet ook deze bedragen aan de Schatkist betalen.
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ADBA eID
In zijn 176e Boek 140 wees het Rekenhof op verschillende problemen in de boekhouding van
de ADBA eID, die de afgifte van de elektronische identiteitskaarten en het rijksregister te
beheert.
Een aanzienlijk deel van de werkingskosten van de ADBA werd immers gedragen door de
begroting van de FOD Binnenlandse Zaken. Het Rekenhof had aanbevolen al die kosten te
boeken ten laste van de ADBA om de effectieve kosten van de opdrachten van de dienst te
bepalen. De ADBA was in een geschil van 16,4 miljoen euro verwikkeld met de FOD Economie, de FOD Justitie en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid over de berekening van
de forfaitaire bedragen voor het raadplegen van het rijksregister. Het Rekenhof had aangegeven dat het aan de federale regering was om dit te regelen. In afwachting van een oplossing moest de ADBA zijn gebruikelijke waarderingsregels toepassen op die vorderingen.
Op 4 juni 2020 bezorgde het Rekenhof de ADBA eID en de beleidscel van de minister van
Veiligheid en Binnenlandse Zaken de voorlopige resultaten van de controle van de algemene rekening 2019. De ADBA deelde zijn opmerkingen en antwoorden mee via e-mail op
10 juni 2020.
Aanbevelingen van het 176e Boek (p. 93-94)

Toestand op 31 mei 2020

Volledigheid van de rekeningen
Het Rekenhof had erop gewezen dat een
aanzienlijk deel van de personeelskosten van de
ADBA eID werd gedragen door de begroting van
de FOD Binnenlandse Zaken.

De FOD Binnenlandse Zaken draagt nog altijd
een aanzienlijk deel van de personeelskosten van
de ADBA eID. Bovendien neemt de ADBA alleen
de huurlasten van het gebouw waarin de dienst
is gehuisvest ten laste. De Regie der Gebouwen
Het
Rekenhof
had
aanbevolen
alle
neemt nog steeds de huur (1,6 miljoen euro per
werkingskosten ten laste van de ADBA eID
jaar zonder indexering) voor haar rekening.
te boeken om de effectieve kosten van de
opdrachten van de dienst te kunnen bepalen.
Analytische boekhouding
Het Rekenhof had aanbevolen een analytische
boekhouding uit te werken om de indirecte
kosten beter te kunnen integreren in de
berekening van de commerciële marges die de
verkoop van identiteitskaarten genereert.

De analytische boekhouding is nog steeds
niet performant genoeg om de kosten te
kunnen integreren die betrekking hebben op
verschillende activiteiten. Op korte termijn wordt
geen verbetering verwacht. Er zal een analytisch
deel worden opgenomen in het bestek voor het
volgende boekhoudprogramma.

140 Rekenhof, “ADBA eID”, 176 e Boek, Deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de ADBA’s en de AOI’s, Verslag
van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 93-94, www.rekenhof.be.
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Aanbevelingen van het 176e Boek (p. 93-94)

Toestand op 31 mei 2020

Vorderingen op federale instellingen
De ADBA eID was in een geschil verwikkeld
met de FOD Economie, de FOD Justitie en de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid over
de forfaitaire bedragen voor het raadplegen
van het rijksregister. Het beheerscomité
van de ADBA had besloten om de betwiste
vorderingen in onbepaald uitstel te brengen
(16.438.611,32 euro op 31 december 2018) en
een waardevermindering van 100 % te boeken.

De betwiste vorderingen werden geannuleerd
op 3 april 2020 door een beslissing van de
ministerraad. Die dag werd ook een ontwerp van
koninklijk besluit tot aanpassing van de tarieven
voor het raadplegen van het rijksregister
goedgekeurd.
Het Rekenhof benadrukt dat die beslissingen
geen oplossing vormen voor het probleem ten
gronde dat bestaat tussen de ADBA en diverse
federale instellingen over het tarificatieprincipe
zelf. Het risico bestaat dat de op de nieuwe
tarieven gebaseerde facturen in de toekomst
opnieuw worden betwist.

Het Rekenhof had benadrukt dat die
vorderingen ten onrechte in onbepaald uitstel
waren ingeschreven. Het in onbepaald uitstel
brengen veronderstelt immers de insolvabiliteit
of het verdwijnen van de schuldenaar, wat
De ADBA eID heeft echter aangegeven dat hij
voor schuldenaren die onder de federale Staat
van plan was in de toekomst zijn gebruikelijke
ressorteren, niet denkbaar is.
waarderingsregels toe te passen ongeacht de
In afwachting van een oplossing op het niveau aard van de debiteur of de vordering.
van de federale regering, had het Rekenhof ook
aanbevolen op de vorderingen de gebruikelijke
waarderingsregels toe te passen.
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Instituut voor de Gelijkheid
van Vrouwen en Mannen bestuur en toekenning van
subsidies
Om de tekortkomingen te verhelpen die werden vastgesteld bij het quorum voor de beraadslagingen en de stemmingen in de raad van bestuur, heeft het Rekenhof aanbevelingen gedaan om
een beter bestuur van het instituut te waarborgen.
Daarnaast heeft het Rekenhof de subsidies onderzocht die het Instituut de voorbije jaren heeft
toegekend. Het beveelt aan dat de gesubsidieerde verenigingen hun begroting en hun actieplan
zouden indienen voordat het bedrag van de subsidie wordt opgenomen in de begroting van het
Instituut en wordt goedgekeurd door de toezichthoudende minister.

1

Inleiding

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is een instelling van openbaar
nut die moet waken over het respect van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en elke
vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht moet bestrijden.
Het Instituut buigt zich ook over de transgenderthematiek, het coördineert de conventie
van Istanbul141 in België en het subsidieert verenigingen die zich inzetten voor gendergelijkheid. Het kan in rechte optreden bij geschillen die specifiek handelen over het garanderen
van die gelijkheid. Tot slot gaf de regering het Instituut de opdracht het testproject van een
Sexual Assault Reference Center (SARC) te ondersteunen.
Het Instituut wordt gefinancierd door een dotatie uit de algemene uitgavenbegroting van
de Staat alsook, in mindere mate, door een subsidie van de Nationale Loterij142. Het SARCproject wordt gefinancierd vanuit de interdepartementale provisie.
Het Rekenhof heeft bij de controle van de rekeningen 2019 van het Instituut de werking van
de raad van bestuur en de subsidiëring van de verenigingen die actief zijn op het vlak van
gendergelijkheid onderzocht.

141 In 2016 ratificeerde België het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen
en huiselijk geweld.
142 In 2018 bedroeg de dotatie 4,6 miljoen euro en de subsidie van de Nationale Loterij 0,1 miljoen euro. Van de interdepartementale provisie wordt 2,2 miljoen euro afgenomen om er het SARC-project mee te financieren.
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De resultaten van die controle werden op 8 april 2020 verzonden naar de minister belast
met Gelijke Kansen en naar de voorzitter van de raad van bestuur van het Instituut. Zij hebben elk een nagenoeg identiek antwoord bezorgd op respectievelijk 7 mei en 28 april 2020.
Hun opmerkingen werden in dit artikel verwerkt.

2

Werking van de raad van bestuur

2.1
Quorum en genderpariteit
Het organiek statuut143 en het huishoudelijk reglement van het Instituut144 regelen de beraadslagingen en de stemmen in de raad van bestuur. Die telt veertien effectieve, stemgerechtigde leden en drie effectieve leden met raadgevende stem145. Voor elk effectief lid is er
een plaatsvervangend lid. Alle leden, zowel de effectieve als de plaatsvervangende, worden
benoemd door de Koning.
Het statuut en het huishoudelijk reglement vereisen bovendien een aanwezigheids- en
stemquorum van negen leden146 (waarvan er minstens zes stemgerechtigd moeten zijn147).
Dat quorum werd echter nooit bereikt in 2018 en 2019. In de uitnodigingen maakt het Instituut namelijk ten onrechte gewag van een quorum van zes aanwezige effectieve of plaatsvervangende leden.
In 2018 en 2019 heeft de raad van bestuur respectievelijk tien en elf keer vergaderd. In
2018 heeft nagenoeg de helft van de bestuurders, d.i. acht leden onder wie de vicevoorzitter, geen enkele vergadering bijgewoond en één lid woonde slechts één vergadering bij. In
2019 is de situatie vergelijkbaar: acht leden woonden geen enkele vergadering bij en twee
leden, onder wie de vicevoorzitter, woonden maar één vergadering bij. Bovendien heeft
slechts één enkele bestuurder in 2018 en in 2019 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
zich te laten vertegenwoordigen door zijn plaatsvervanger.
Het huishoudelijk reglement bepaalt dat stemgerechtigde leden kunnen stemmen door een
volmacht (één per drager) te geven aan een ander stemgerechtigd lid. In 2018 heeft geen
enkele bestuurder zich laten vertegenwoordigen door middel van een volmacht.
2.2
Uitnodiging bis
Als het aanwezigheidsquorum niet bereikt is, kan volgens het organiek statuut en het huishoudelijk reglement binnen een maand een nieuwe vergadering van de raad van bestuur
worden bijeengeroepen om te beraadslagen en geldig te stemmen over hetzelfde onderwerp. Voor die vergadering is geen quorum bepaald.

143 Koninklijk besluit van 19 maart 2003 tot vaststelling van het organieke statuut van het Instituut voor de Gelijkheid
van Vrouwen en Mannen.
144 Koninklijk besluit van 22 juni 2006 tot goedkeuring van het gewijzigde huishoudelijk reglement van de raad van
bestuur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
145 De voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, de directeur van Unia (Interfederaal Centrum
voor Gelijke Kansen) en de voorzitter van de Raad voor Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen (het federale
adviesorgaan om de feitelijke gelijkheid van mannen en vrouwen te realiseren en de directe en indirecte genderdiscriminaties weg te werken).
146 Artikel 5 van het organiek statuut bepaalt dat de beraadslagingen en de uitgebrachte stemmen van de raad van
bestuur alleen geldig zijn als de meerderheid van de leden aanwezig is.
147 Artikel 5bis van het huishoudelijk reglement preciseert echter dat minstens zes stemgerechtigde leden aanwezig
moeten zijn om geldig te beraadslagen.

OPMERKINGEN OVER DE REKENINGEN 2019 VAN DE ADBA’S, AOI’S EN GELIJKGESTELDE INSTELLINGEN / 89

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de mail die aan de bestuurders wordt gericht, systematisch twee uitnodigingen voor de raad van bestuur omvat: één voor een eerste vergadering,
alsook een uitnodiging bis voor een tweede vergadering die 15 minuten na de eerste plaatsvindt als het quorum niet is bereikt. Het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur
bepaalt geen quorum voor die tweede vergadering en de raad van bestuur kan bijgevolg
geldig stemmen ongeacht hoeveel leden er aanwezig zijn.
Het feit dat gelijktijdig twee uitnodigingen worden verstuurd, strookt niet met de geest van
het statuut of van het huishoudelijk reglement. De reden voor een tweede vergadering is
de werking van een orgaan en dus van een instituut niet te blokkeren als er onvoldoende
bestuurders aanwezig zijn. Een uitnodiging voor een tweede vergadering kan dus pas worden verstuurd nadat is vastgesteld dat het quorum tijdens de eerste vergadering niet was
bereikt. Die tweede vergadering moet worden samengeroepen binnen een maand na de
eerste.
Het Rekenhof wijst erop dat een tweede vergadering bijeenroepen vijftien minuten na de
eerste geenszins garandeert dat er meer aanwezigen zullen zijn.
In 2018 en 2019 heeft het Instituut voor nagenoeg alle vergaderingen van de raad van bestuur gebruik gemaakt van de uitnodiging bis. Op die manier kon de raad van bestuur in
2018 vergaderen terwijl maar vier bestuurders aanwezig waren, van wie twee met raadgevende stem (negen bestuurders lieten zich verontschuldigen en vier waren afwezig)148. In
2019 was er een vergadering met amper twee bestuurders (zeven lieten zich verontschuldigen en acht waren afwezig)149.
De minister belast met Gelijke Kansen en de voorzitter van het Instituut motiveren het
gebruik van de uitnodiging bis met hun bekommernis om de continuïteit van de dienst
en het deugdelijk en efficiënt functioneren van de instelling te verzekeren. Ze halen onder
meer aan dat sommige punten op de agenda van de raad van bestuur aan vervaldata gekoppeld zijn. Ze uitstellen zou de werking van het Instituut hinderen. Bovendien menen ze dat
nog minder bestuurders aanwezig zouden zijn als er extra data voor vergaderingen worden
toegevoegd of als de data worden verschoven.
2.3
Onafhankelijkheid
Banden tussen bestuurders en de begunstigden van subsidies doen belangenconflicten ontstaan en doen afbreuk aan de onafhankelijkheid van de raad van bestuur. Het Rekenhof
heeft twee voorbeelden genoteerd.
•

Een stemgerechtigd lid van de raad van bestuur is ook bestuurder en penningmeester
van een instelling die door het Instituut wordt gesubsidieerd. De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur attesteren dat de betrokken persoon aanwezig was bij
zowel de toekenning van de subsidie (99.000 euro op jaarbasis) 150 als de goedkeuring
van de bijbehorende afrekening 151.

148
149
150
151

Raad van bestuur van 27 juni 2018.
Raad van bestuur van 26 september 2019.
Notulen van de vergadering van 21 februari 2018 over de subsidie 2018.
Notulen van de vergadering van 22 mei 2019 over de goedkeuring van de afrekening van de begroting 2018.
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•

Een andere bestuurder treedt op als algemeen coördinator van een vzw waarmee het
Instituut een overeenkomst van 12.000 euro ondertekende om in het tijdschrift van die
vzw een advertentie te laten verschijnen waarin het Instituut wordt voorgesteld en om
opleidingen te organiseren over de transgenderthematiek. Het presentiegeld van die
bestuurder wordt rechtstreeks op de rekening van de vzw gestort, wat niet wettig is.
Presentiegeld dat wordt betaald door een openbare instelling, mag enkel aan natuurlijke
personen worden gestort 152.

De minister belast met Gelijke Kansen en de voorzitter van het Instituut stellen voor de
procedure aan te passen zodat leden met een belangenconflict wordt verzocht de vergadering te verlaten wanneer er gestemd wordt over een dossier waarbij ze betrokken zijn.
Daarnaast bekijkt het Instituut samen met de betrokken bestuurder of het presentiegeld op
zijn persoonlijke rekening kan worden gestort.

3

Door het Instituut toegekende subsidies

Het Rekenhof stelde vast dat het Instituut al jaren dezelfde verenigingen voor nagenoeg
hetzelfde bedrag subsidieert.
Tabel 15 – B
 edrag van de subsidies ingeschreven op de begroting van het Instituut (in euro)
2015

2016

2017

2018

2019

470.000

470.000

455.000

450.000

450.000

Archief- en Onderzoekscentrum
voor Vrouwengeschiedenis

99.000

99.000

99.000

99.000

99.000

Sophia

62.000

62.000

62.000

62.000

62.000

Vrouwenraad

29.000

29.000

29.000

29.000

29.000

Conseil des femmes

29.000

29.000

29.000

29.000

29.000

Raad van de Gelijke Kansen
voor Mannen en Vrouwen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Amazone

Bron: rekeningen 2015-2019 van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
De financiering van de Raad van de Gelijke Kansen door het Instituut is bij wet geregeld153,
maar de overige subsidies vallen onder de bevoegdheid van de raad van bestuur van het
Instituut.
Het Rekenhof is van oordeel dat het Instituut zou moeten nagaan of er geen andere verenigingen zijn die ondersteuning vergen.
De minister belast met Gelijke Kansen en de voorzitter van het Instituut benadrukken dat
de huidige begunstigden van structurele subsidies een essentiële rol in het middenveld
vervullen op het vlak van gelijke kansen voor vrouwen en mannen, en dat met de huidige

152 Wet van 19 december 2012 betreffende de bezoldiging van de personeelsleden en van de mandatarissen van de
instellingen van openbaar nut, van de autonome overheidsbedrijven en de rechtspersonen waarop de Staat rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent, als natuurlijke persoon.
153 Koninklijk besluit van 4 april 2003 houdende de reorganisatie van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en
Vrouwen.
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begroting van het Instituut geen subsidies kunnen worden toegekend aan andere organisaties. Een subsidieoproep waarop nieuwe organisaties kunnen inschrijven, zou enkel onrealiseerbare verwachtingen creëren.
In december 2019 heeft de raad van bestuur de begrotingen en de actieplannen goedgekeurd die de gesubsidieerde verenigingen hadden ingediend voor het jaar 2020. De begroting van het Instituut, waarin die subsidies zijn opgenomen, was op dat moment echter al
goedgekeurd door de toezichthoudende overheid.
Het Rekenhof beveelt aan dat de begrotingen van de gesubsidieerde verenigingen worden
ingediend vóór de begroting van het Instituut wordt opgemaakt. Die voorafgaande indiening is des te belangrijker omdat sommige gesubsidieerde verenigingen met financiële
moeilijkheden lijken te kampen.
De minister belast met Gelijke Kansen en de voorzitter van het Instituut wijzen erop dat
het Instituut intussen al de procedure voor de toekenning van structurele subsidies heeft
gewijzigd. De werkplannen en begrotingen van de organisaties zullen voortaan al in het
najaar van het voorafgaande jaar door de raad van bestuur worden beoordeeld. Het Instituut raamt in zijn eerste begrotingsopmaak de maximale bedragen voor de verschillende
organisaties; eventuele wijzigingen kunnen bij de begrotingscontrole worden doorgevoerd.
De raad van bestuur volgt de financiële situatie van alle begunstigde organisaties van structurele subsidies bovendien nauwgezet op.
Het Instituut betaalt 332.000 euro huur aan de Regie der Gebouwen voor een gebouw waarin
uitsluitend vrouwenverenigingen zijn ondergebracht (o.a. Amazone, de Conseil des femmes
francophones de Belgique, de Nederlandstalige Vrouwenraad). Het gebouw fungeert ook als
postadres voor verschillende verenigingen (o.a. het Belgisch Netwerk van Politievrouwen,
Femmes pour la paix, Union des femmes africaines). De vzw Amazone beheert het gebouw.
Het is niet duidelijk of het Instituut, dat de taken van de vroegere directie Gelijke Kansen
van de FOD Werkgelegenheid heeft overgenomen, ook de verplichtingen heeft overgenomen uit de huurovereenkomst die op naam van de FOD was opgesteld.
Het Instituut verbindt zich ertoe de kwestie van de huur van het gebouw met alle betrokken
partijen te onderzoeken.

4

Conclusies en aanbevelingen

Tijdens zijn controle heeft het Rekenhof diverse tekortkomingen vastgesteld in de manier
waarop het Instituut wordt bestuurd.
•

Het quorum van negen bestuurders dat volgens het statuut en het huishoudelijk reglement vereist is voor de beraadslagingen en de stemmingen in de raad van bestuur, werd
nooit gehaald in 2018 en 2019. In 2018 en 2019 hebben acht van de zeventien bestuurders
geen enkele vergadering bijgewoond. Evenzo heeft maar één plaatsvervangend lid aan
sommige vergaderingen deelgenomen. In 2018 liet geen enkel lid zich bij een stemming
vertegenwoordigen door middel van een volmacht.
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Wanneer het quorum niet wordt bereikt, moet volgens het huishoudelijk reglement van
de raad van bestuur binnen een maand een tweede vergadering worden bijeengeroepen
opdat de raad van bestuur beslissingen zou kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Die tweede vergadering vindt echter systematisch 15 minuten na de eerste
plaats, wat niet strookt met de geest van het statuut en van het huishoudelijk reglement.
De toezichthoudende minister en het Instituut motiveren het gebruik van de uitnodiging bis door hun bekommernis om de continuïteit van de dienst en het deugdelijk en
efficiënt functioneren van de instelling te verzekeren.
Het Rekenhof beveelt aan die tweede vergadering te organiseren binnen een termijn die
het mogelijk maakt het vereiste quorum te halen.
•

De onafhankelijkheid van de raad van bestuur is niet gegarandeerd wanneer de leden
banden hebben met begunstigden van de subsidies. Dat is zo bij twee leden van de raad
van bestuur: de ene is bestuurder en penningmeester van een organisatie die door het
Instituut gesubsidieerd wordt, en de andere is algemeen coördinator van een vzw waarmee het Instituut een overeenkomst heeft gesloten om een advertentie te plaatsen of om
opleidingen te organiseren.
De toezichthoudende minister en het Instituut hebben voorgesteld de procedures aan te
passen zodat leden die banden hebben met begunstigden van subsidies verzocht wordt
de vergadering te verlaten wanneer er gestemd wordt over dossiers waarbij ze betrokken
zijn.

Het Rekenhof wijst ook op een aantal problemen bij de toekenning van subsidies.
•

•

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat het Instituut al jarenlang dezelfde verenigingen subsidieert voor nagenoeg dezelfde bedragen. Het vraagt het Instituut na te gaan of er geen
andere verenigingen zijn die ondersteuning vergen. De toezichthoudende minister en
het Instituut benadrukken dat het Instituut met zijn huidige begroting geen subsidies
aan andere verenigingen kan toekennen.
Het Rekenhof beveelt aan dat de gesubsidieerde verenigingen hun begroting en hun
actieplan zouden indienen vóór het bedrag van de subsidie wordt opgenomen in de begroting van het Instituut en wordt goedgekeurd door de toezichthoudende minister. Die
voorafgaande indiening is des te belangrijker omdat sommige gesubsidieerde verenigingen met financiële moeilijkheden lijken te kampen. De toezichthoudende minister en
het Instituut wijzen erop dat de raad van bestuur intussen de procedure heeft aangepast
in de door het Rekenhof voorgestelde zin, dat hij de financiële situatie van alle begunstigde organisaties nauwgezet opvolgt en dat de initiële begroting, die het maximumbedrag van de toe te kennen subsidies vermeldt, bij de begrotingscontrole zal worden
aangepast.
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FIF-FSI nv: rekeningen
2016-2019
De financiële vaste activa en de terreinen van het FIF-FSI nv (Fonds de l’infrastructure ferroviaire - Fonds voor Spoorweginfrastructuur) werden tot in 2018 niet jaarlijks geherwaardeerd,
wat in strijd is met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap
heeft in 2019 haar waarderings- en aanrekeningsregels in overeenstemming gebracht met het
toepasselijke boekhoudkundige referentiekader. Ze heeft echter de waarde van haar activa
niet dienovereenkomstig aangepast in de rekeningen opgesteld met toepassing van de wet van
22 mei 2003.
De beslissing van de algemene vergadering van 6 mei 2019 om, net als de voorgaande jaren,
geen dividend uit te keren aan de enige aandeelhouder (de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, FPIM), heeft onrechtstreeks een impact op de staatsbegroting. Het
Rekenhof beveelt dan ook aan de financiële middelen van het FIF-FSI nv te doen dalen door een
dividend uit te keren of door haar kapitaal te verminderen.
Rekening houdende met het belang van de overheidsmiddelen die het FIF beheert en om een
onafhankelijke externe controle alsook een doeltreffende samenwerking en informatie-uitwisseling te garanderen, beveelt het Rekenhof aan dat de waarnemers van de regering (of regeringscommissarissen) niet meer zouden worden aangewezen door de algemene vergadering
van de nv, maar door de ministers van Begroting en van Financiën.

1

Inleiding

Het Fonds voor Spoorweginfrastructuur werd in 2004 opgericht als een autonoom overheidsbedrijf. Daarna werd het tot een naamloze vennootschap, FIF-FSI nv 154, omgevormd
door het koninklijk besluit van 28 september 2008 betreffende de herstructurering van het
Fonds voor Spoorweginfrastructuur. Sindsdien zijn de opdrachten van het FSI beperkt tot
het waarderen van de terreinen die niet worden gebruikt voor de spoorwegactiviteiten van
de NMBS, en tot andere commerciële activiteiten in verband met vastgoed. Het FSI staat
onder het toezicht van de minister van Financiën.
Het Rekenhof is sinds 1 januari 2012 bevoegd om het FSI te controleren op basis van artikel
5, § 3, van zijn inrichtingswet van 29 oktober 1846. Voor de boekjaren 2016 tot 2018 was het
koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing op het FSI als boekhoudkundige referentie.
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) heeft het FSI ingedeeld bij de publieke
eenheden van de federale overheid (subsector S1311 155). Bijgevolg moet het FSI vanaf 1 januari 2019 ook de bepalingen toepassen van de wet van 22 mei 2003 en het koninklijk besluit
van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale

154 Hierna “het FSI” genoemd.
155 Volgens het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR).
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Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
Het Rekenhof heeft op 4 maart 2020 een verslag bezorgd aan de minister van Financiën
over de controle van de rekeningen die het FSI opstelde voor de boekjaren 2016 tot 2018156.
Dat verslag is hierna samengevat en het antwoord dat de minister op 3 april 2020 formuleerde, is erin verwerkt.
De algemene rekening 2019 van het FSI werden op 27 april 2020 ter beschikking gesteld
van het Rekenhof via de tool eBMC. De voorlopige resultaten van de controle werden op
29 mei 2020 voorgelegd aan het FSI. In wat volgt werd rekening gehouden met de verduidelijkingen en opmerkingen die de leidinggevenden van het FSI op 8 juni 2020 hebben
geformuleerd.

2

Resultaten van de controle

2.1
Korte voorstelling van de rekeningen
Het balanstotaal evolueerde in de onderzochte periode van 157.102.271 euro op 31 december 2015 naar 158.324.829 euro op 31 december 2019, wat neerkomt op een stijging met
1.222.558 euro (+0,8 %).
Bij de passiva valt voornamelijk de stijging op te merken van het eigen vermogen, dat
met 10.133.692 euro (+6,9 %) toeneemt (van 147.836.394 euro op 31 december 2015 naar
157.970.086 euro op 31 december 2019), voornamelijk als gevolg van de terugneming in
2017 van de voorziening van 8.942.554 euro die werd aangelegd met het oog op de milieuverplichtingen van het terrein van Schaarbeek-Vorming (zie punt 2.4).
De evolutie van het eigen vermogen vertaalt zich aan actiefzijde door een sterke stijging van
de materiële vaste activa (nettoboekwaarde van 5.551.752 euro eind 2019), die voortvloeit uit
het feit dat het FSI in 2017 een bedrag van 6 miljoen euro investeerde in een vastgoedproject. Het FSI heeft ook aanzienlijke investeringen gedaan in diverse financiële vaste activa,
die evolueerden van 3.990.970 euro op 31 december 2015 naar 47.203.614 euro op 31 december 2019, wat neerkomt op een stijging met 43.212.644 euro (+1.082,8 %).
Tezelfdertijd daalden de liquide middelen van 114.574.782 euro tot 67.891.215 euro, wat neerkomt op een daling met 46.683.567 euro (-40,8 %), terwijl de waarde van de terreinen in
bezit van het FSI stabiel bleef (36.450.767 euro eind 2019). Eén van die terreinen, dat van
Schaarbeek-Vorming, wordt gewaardeerd op 33.973.632 euro.
De financiële opbrengsten (resultatenrekeningen) evolueerden van 396.444 euro in
2015 naar 1.043.646 euro in 2019 (+163,2 %). De boekjaren 2016 tot 2019 sloten af met een
winst van respectievelijk 62.614 euro in 2016, 8.907.463 euro in 2017, 504.828 euro in 2018 en
625.849 euro in 2019. Het resultaat van het boekjaar 2017 werd sterk beïnvloed door de terugneming van de voorziening voor Schaarbeek-Vorming.

156 De controle had betrekking op de jaarrekeningen 2016 tot 2018 die door de algemene vergadering van het FSI
werden goedgekeurd. Ze werden ingediend bij de Balanscentrale van de Nationale Bank en respectievelijk op 5 oktober 2017, 9 augustus 2018 en 27 mei 2019 voorgelegd aan het Rekenhof.
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2.2
Waardering van de activa
In de waarderingsregels die zijn opgenomen in de toelichting bij de jaarrekeningen 2016 tot
2018, werd gepreciseerd dat die regels waren opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen. Het Rekenhof had dit echter betwist157. De waarderingsregels
van het FSI, die op 5 april 2018 werden gereviseerd door de raad van bestuur van het FSI,
bepaalden immers dat er pas een waardevermindering wordt geboekt op de financiële vaste
activa zodra er een depreciatie is van meer dan 15 % gedurende een jaar.
Daarnaast bepaalden de waarderingsregels van het FSI, eveneens in tegenspraak met het
Wetboek van Vennootschappen en het voorzichtigheidsbeginsel, dat de terreinen elke drie
jaar moesten worden geherwaardeerd door de raad van bestuur. Het Rekenhof heeft er in
zijn verslag over de rekeningen 2016-2018 aan herinnerd dat het FSI de oorspronkelijke
waarde van die activa elk jaar moet vergelijken met de marktwaarde, op basis van de elementen waarover het beschikt. Het FSI had echter aangegeven dat de waardering van de
terreinen door de raad van bestuur werd besproken tussen 2017 en 2019. Volgens de raad
was er geen reden om ervan uit te gaan dat de marktwaarde van de terreinen die nog in
portefeuille zaten, lager zou zijn dan de oorspronkelijke waarde.
Het FSI heeft haar waarderingsregels sinds 2019 in overeenstemming gebracht met het
Wetboek van Vennootschappen enerzijds en met de wet van 22 mei 2003 en zijn uitvoeringsbesluiten anderzijds. Overeenkomstig die regels heeft het FSI een herwaardering van
haar activa doorgevoerd. Zo vermeldt de staat C17 van de bijlagen bij de algemene rekening
2019, die de elementen bevat die een invloed hebben op het getrouw beeld, een globale
meerwaarde van 5.057.144,03 euro eind 2019 op de deelnemingen en voorraden (terreinen
bestemd voor verkoop). Het jaarverslag beschrijft ook nader de verschillen tussen de twee
boekhoudkundige referentiekaders waaraan het FSI is onderworpen (Wetboek van Vennootschappen en wet van 22 mei 2003) en geeft een overzicht van de waarderingsverschillen voor de verschillende elementen op de actiefzijde.
Het Rekenhof heeft echter vastgesteld dat de minderheidsdeelnemingen (36.746.184,95 euro)
en de voorraden (36.450.766,60 euro) op de balans 2019 van het FSI werden geboekt aan een
ongewijzigde nettoboekwaarde ten opzichte van 2018. De sinds 2019 toepasselijke wettelijke
en reglementaire bepalingen schrijven nochtans voor dat de waardering van die activa in de
balans jaarlijks moet worden aangepast.
Voorts bevatten de herwaarderingen van het FSI in de staat C17 van de bijlagen een aantal
fouten. Het Rekenhof schat op basis van zijn eigen berekeningen dat de nettoboekwaarde
van de minderheidsdeelnemingen die zijn ingeschreven in de balans 2019 van het FSI, met
3.288.720 euro is overgewaardeerd, terwijl die van de voorraden met 3.110.356 euro is ondergewaardeerd.
2.3
Eigen vermogen en financiële middelen
Terwijl het geplaatste kapitaal van 141,7 miljoen euro stabiel bleef, steeg het eigen vermogen
van de vennootschap met nagenoeg 10,1 miljoen euro tijdens de periode 2015-2019.

157 Brief van 4 maart 2020 aan de minister van Financiën.
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Het Rekenhof wijst erop dat de beslissingen van de algemene vergadering van het FSI van
6 mei 2019 (boekjaar 2018) en 19 maart 2020 (boekjaar 2019) om, net als voor de vorige
dienstjaren, geen dividend uit te keren aan zijn enige aandeelhouder (de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij, FPIM), niet stroken met de toepassing van de bepalingen
van de beheerovereenkomst die de Staat en de FPIM ondertekenden op 17 juli 2018. Artikel 49 van deze overeenkomst verplicht de FPIM er immers toe een normale rentabiliteit
van haar portefeuille te waarborgen om bij te dragen tot een staatsbegroting in evenwicht.
Doordat geen dividend wordt uitgekeerd aan de FPIM, daalt het dividend dat de FPIM jaarlijks aan de Staat doorstort. Dat dividend moet overeenstemmen met minstens 25 % van de
te bestemmen winst van het boekjaar 158.
2.4
Voorzieningen voor risico’s en kosten
In 2005 was een voorziening van 8.942.554,00 euro aangelegd voor de saneringswerkzaamheden aan het terrein van Schaarbeek-Vorming. Die voorziening werd integraal teruggenomen op het moment van de afsluitingsverrichtingen van boekjaar 2017. Die beslissing heeft
de rekeningen 2017 sterk beïnvloed, maar wordt noch in de beheerverslagen, noch in de
toelichtingen bij de desbetreffende jaarrekening naar behoren verantwoord, wat in tegenspraak is met de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen.
Het FSI heeft te kennen gegeven dat die beslissing was gebaseerd op de wettelijke verplichtingen van de NMBS159.
2.5
Uitvoering van de wettelijke/statutaire opdrachten van het FSI
Het Rekenhof had naar aanleiding van de controle van de rekeningen 2012-2013 vastgesteld
dat het FSI aanzienlijke financiële reserves (112,4 miljoen euro op 31 december 2013) had
aangelegd na de verkoop van een groot deel van de gronden die het in portefeuille had. Het
was van oordeel dat het FSI niet zo’n omvangrijke financiële middelen nodig had en had
aanbevolen die middelen te verminderen door dividenden uit te keren of door zijn kapitaal
te verminderen.
De raad van bestuur van het FSI had toen beslist zijn andere statutaire opdrachten uit te
breiden, meer bepaald door een beleid te voeren voor de ontwikkeling of financiering van
vaste activa met openbare of maatschappelijke inslag. Het Rekenhof had aanbevolen alle
nieuwe investeringen door de toezichthoudende overheid (d.w.z. de minister van Financiën) te laten goedkeuren.
Het FSI had geantwoord dat zijn investeringen werden goedgekeurd door zijn algemene
vergadering en dat het als naamloze vennootschap is onderworpen aan artikel 522 van
het Wetboek van Vennootschappen. Dat bepaalt dat de raad van bestuur bevoegd is om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het
maatschappelijke doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is. Het FSI verklaarde bovendien zijn maatschappelijke
doelstelling strikt na te leven.

158 Zie artikel 61.1 van de beheerovereenkomst die de Belgische Staat en de FPIM op 17 juli 2018 sloten.
159 Artikel 6.14 van bijlage 1.5 bij het koninklijk besluit tot vaststelling van de lijsten van de passiva en van de activa
bedoeld in artikel 454, § 2, tweede lid van de programmawet van 22 december 2003 die door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen aan het Fonds voor Spoorweginfrastructuur overgedragen worden.
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Het Rekenhof herinnert er echter aan dat het FSI door de wetgever werd opgericht om door
de NMBS overgedragen terreinen te valoriseren die niet nuttig zijn voor het verwezenlijken
van de opdrachten van de NMBS en dat al zijn investeringen uitsluitend worden gefinancierd met de opbrengst van de verkopen van die terreinen. Het is bijgevolg van oordeel dat
de minister van Financiën alle maatregelen moet nemen die nodig zijn om een effectief
toezicht op de activiteiten en investeringen van het FSI te organiseren.
2.6
Aanstelling en opdrachten van de waarnemers van de regering
Bij entiteiten van de overheidssector worden regeringscommissarissen of -afgevaardigden
aangesteld om een administratieve en budgettaire controle ten aanzien van die entiteiten
uit te oefenen. De eerste opdracht van die commissarissen bestaat erin regelmatig verslag
uit te brengen aan de toezichthoudende overheid. Op die manier kan die de bepalingen of
maatregelen treffen die ze nodig acht om de naleving van de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen te waarborgen, om bij te dragen tot de verwezenlijking van het regeringsbeleid en om het algemeen belang te vrijwaren.
De artikelen 27 en 32 van de statuten van het FSI bepalen dat de algemene vergadering de
leden van de raad van bestuur benoemt en dat ze twee “waarnemers van de regering” kan
benoemen die gemachtigd zijn om de verrichtingen van de vennootschap te controleren.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat enkel de FPIM vertegenwoordigd is in de algemene
vergadering van het FSI. Er is dus geen enkele zekerheid dat de aangewezen waarnemers de
toezichthoudende minister informeren over het beheer en de activiteiten van de vennootschap.
Omdat het FSI aanzienlijke overheidsmiddelen beheert en om een onafhankelijk extern
toezicht alsook een doeltreffende samenwerking en overdracht van informatie te waarborgen, beveelt het Rekenhof aan dat de waarnemers van de regering (of regeringscommissarissen) niet meer zouden worden aangewezen door de algemene vergadering van het FSI
maar door de minister van Financiën en de minister van Begroting.

3

Conclusies

Na afloop van zijn controle heeft het Rekenhof de volgende opmerkingen en aanbevelingen
geformuleerd:
•

•

•
•

De financiële vaste activa en de terreinen moeten jaarlijks geherwaardeerd worden
en de boekhoudkundige waarden ervan moeten in voorkomend geval dienovereenkomstig worden aangepast in de rekeningen opgesteld met toepassing van de wet van
22 mei 2003 (ARS).
Het FSI zou zijn financiële middelen moeten doen dalen door een dividend uit te keren
of door zijn kapitaal te verminderen, waardoor de te bestemmen winst van de FPIM
evenredig zou stijgen.
De minister van Financiën moet alle maatregelen nemen die nodig zijn om een effectief
toezicht op de activiteiten en investeringen van het FSI te organiseren.
De waarnemers van de regering (of regeringscommissarissen) zouden moeten worden
benoemd door de ministers van Financiën en van Begroting, veeleer dan door de algemene vergadering van het FSI.
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Fedorest
De meeste problemen die het Rekenhof in zijn vorige boek had opgeworpen160 , zijn nog steeds
actueel. Zo zijn de procedures voor het beheer van de vaste activa, de voorraden en de kassen
nog altijd onvolledig. Ook werden de historische schuldvorderingen (zowel handelsvorderingen als vorderingen voor huurlasten die aan de Regie der Gebouwen worden betaald) niet correct opgevolgd.
Voor de kassen van de restaurants eist Fedorest nog steeds maar één jaarlijks verslag, dat
aantoont dat iemand de verantwoordelijkheid opneemt voor de juistheid ervan op 31 december.
Bovendien komen op de rekeningen voor interne overdrachten, die worden gebruikt bij de overdracht van tegoeden in kas naar de bank, nog onverklaarde saldi voor van in totaal nagenoeg
63.000 euro. Dat kan worden gelijkgesteld met een kastekort.
Het Rekenhof heeft tot slot de interne beheersing van onderzocht en heel wat risico’s op fraude
opgemerkt waarvoor Fedorest maatregelen zou moeten nemen om ze onder controle te houden.

1

Inleiding

De administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA) Fedorest werd opgericht door artikel 73 van de programmawet van 8 juni 2008 om het aanbod aan collectieve
catering in het federaal openbaar ambt te rationaliseren. Fedorest beheert de cateringdiensten voor verschillende federale departementen161 en hangt af van de FOD Financiën.
De belangrijkste financiering van Fedorest is een dotatie vanuit de begroting van de FOD
Financiën, opbrengsten uit de uitbating van de restaurants162 en het nettoactief van het
vermogen van de in Fedorest geïntegreerde cateringdiensten.
De controle werd uitgevoerd op de algemene rekening 2019 van Fedorest die op
30 april 2020 via de applicatie eBMC van de FOD Bosa aan het Rekenhof werd overgelegd.
Het Rekenhof merkt op dat de minister van Financiën die rekening laattijdig, namelijk
op 7 mei 2020, heeft goedgekeurd, na de uiterste datum die voor dit jaar op 20 april werd
vastgelegd163.
De controleresultaten werden op 2 juni 2020 bezorgd aan de leidinggevenden van Fedorest
en aan de contactpersoon die de toezichthoudende minister had aangewezen. De hierna-

160 Rekenhof, “Fedorest”, 176e Boek, Deel I - Opmerkingen over de rekeningen 2018 van de administratieve diensten met
boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2019, p. 95-97, www.rekenhof.be.
161 De bestaande cateringdiensten zouden in twee fasen worden samengevoegd: in de eerste fase de catering binnen
de FOD Financiën en in de tweede die van de federale Staat. De tweede fase werd nog niet aangevat.
162 Fedorest baat ook enkele cafetaria’s uit.
163 Wegens de quarantainemaatregelen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie werd de deadline met een maand
uitgesteld.
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volgende beschouwingen houden rekening met de antwoorden die op 10 juni 2020 aan het
Rekenhof werden bezorgd.

2

Algemene boekhouding

2.1
Immateriële en materiële vaste activa
Fedorest heeft de tekortkomingen die het Rekenhof in zijn vorige Boek had opgeworpen,
niet weggewerkt. Het Rekenhof stelt vast dat de volgende problemen nog altijd aanwezig
zijn:
•
•
•

•

De vaste activa worden niet individueel geïdentificeerd.
Fedorest heeft geen volledige jaarinventaris opgesteld van zijn tegoeden in 2019.
In de boekhoudkundige inventaris ontbreken de activa van de restaurants die Fedorest
heeft overgenomen, terwijl activa die niet meer tot zijn patrimonium behoren, wel nog
op zijn balans vermeld staan.
Er werd bij de verschillende restaurants geen procedure verspreid om de in- en uitboekingen uit de inventaris te formaliseren (verkoop, vervreemding, uitgebruikneming, declassering enz.). Hetzelfde geldt voor de scheiding van de functies van beslissing, boeking, bewaring en toezicht op dat vlak.

Het Rekenhof heeft bovendien enerzijds opgemerkt dat de activafiches niet altijd geïndividualiseerd zijn 164 en anderzijds dat de bijkomende kosten en herstellingskosten 165 niet
worden vermeld op de activafiches van de aangekochte of herstelde goederen, maar op
afzonderlijke fiches. Die manier van werken is niet alleen onregelmatig, maar houdt ook
het risico in dat Fedorest vergeet die kosten af te boeken als de betrokken goederen uit de
boekhoudkundige inventaris worden uitgeboekt (bijvoorbeeld bij verkoop of uitgebruikneming).
2.2
Voorraden
Fedorest heeft de laatste maanden gewerkt aan de vervanging van het logistieke programma Frigo door een ECO-module die op zijn boekhoudprogramma geënt is, om de voorraden gemakkelijker te kunnen opvolgen van bij de bestelling tot het gebruik ervan. Het
restaurant NoGa (North Galaxy) test het programma sinds maart 2019. Momenteel worden
de parameters van de artikelen voor de overige restaurants ingesteld en de artikelen ingevoerd. Ook worden de voorraadhoeveelheden ingevoerd om de voorraden in de toekomst
rechtstreeks in de ECO-module te beheren. De nieuwe procedures voor het gebruik van die
module moeten echter nog worden uitgeschreven en verspreid.
Wat de inventarissen van de restaurants op het einde van het jaar betreft (op basis van de
instructies van de dienst boekhouding van Fedorest), heeft het Rekenhof enkele anomalieën vastgesteld bij de voorraden in North Galaxy. Sommige referenties van wijnflessen
hebben een nulwaarde op het einde van het jaar, terwijl de voorraad ervan niet is uitgeput.
Enkele referenties van fruit en groenten hebben een negatieve waarde. Fedorest verklaart
dat doordat de aankoopwaarde van de wijnflessen niet werd ingevoerd en dat de initiële

164 Die werkwijze is strijdig met de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden. Ze vormt een beletsel om de
inventaris correct bij te houden en om verrichtingen te boeken in verband met welbepaalde goederen.
165 Waarvoor in de waarderingsregels geen enkel criterium voor activering is opgenomen.
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voorraad fruit en groenten niet werd opgenomen bij de overgang van Frigo naar ECO. Die
fouten hadden moeten worden vastgesteld bij het in overeenstemming brengen van de
voorraadstaat met de werkelijke toestand op het einde van het jaar (of bij een summier onderzoek van dat document door de dienst boekhouding).
2.3
Vorderingen
Fedorest heeft in 2019 niets ondernomen om zijn handelsvorderingen van meer dan één
jaar in te vorderen. Het Rekenhof herinnert eraan dat het belangrijk is de te innen bedragen
strikt op te volgen en de procedure toe te passen uit de waarderingsregels. Die bepalen dat
vorderingen na twee rappels en een ingebrekestelling moeten worden overgeboekt naar de
dubieuze vorderingen.
Fedorest haalt een gebrek aan personeel aan in de dienst Boekhouding waardoor die voorrang moest geven aan het invoeren van de ontvangsten en de betaling van de leveranciersschulden.
De vorderingen op ten hoogste één jaar beliepen 625.633,37 euro op 31 december 2019.
Ongeveer 60 % van dat bedrag (380.019,43 euro) bestond uit bedragen die de Regie der
Gebouwen verschuldigd was als terugbetaling van huurlasten betaald voor negen gebouwen waarin Fedorest gehuisvest is. Ondanks de aanbevelingen van het Rekenhof in zijn
vorige boek, kan de ADBA nog steeds niet bepalen hoe hij die sommen zal recupereren.
Naast het feit dat die vorderingen maar gedeeltelijk 166 werden aangepast op basis van de
gegevens op 31 december 2019, werden die aanpassingen niet uitgevoerd in de begrotingsboekhouding, terwijl de voorwaarden om een vastgesteld recht op de begroting aan te rekenen, vervuld waren.
2.4
Liquide middelen
De liquide middelen van Fedorest bedroegen op 31 december 2019 22.281.459,30 euro, waarvan 28.574,15 euro in de kas. De aanbevelingen van het Rekenhof uit zijn vorige boek blijven
actueel voor de rekening 2019. In de praktijk is er nog altijd geen, zelfs informele, procedure voor het kasbeheer en er is geen document waarin iemand periodiek de effectieve
verantwoordelijkheid opneemt voor de juistheid van de kassen van de restaurants. Pas op
31 december wordt een kasverslag opgesteld waarop de handtekening van de intendant
voorkomt. Het Rekenhof heeft maar voor tien van de achttien vestigingen kasverslagen ontvangen voor de afsluiting 2019. In zeven daarvan heeft het verschillen opgemerkt waarvoor
Fedorest fouten bij de invoer aanvoerde of verschillen tussen de waarden die de intendanten aangaven en de bedragen in de kasjournalen.
Net zoals voor het kasbeheer ontbreken procedures voor de interne overdrachten van de
kassen naar de bank. De verantwoordelijken van de kassen van de restaurants167 deponeren
immers zelf de kasgelden bij bpost. Voordat de bedragen op de bankrekening van Fedorest komen, worden ze geboekt op interne overdrachtrekeningen. Het Rekenhof stelt sinds

166 Vier van negen vorderingen werden herzien op basis van door de Regie bezorgde informatie. De afrekeningen die
Fedorest betwist, werden daarentegen niet geboekt.
167 Met uitzondering van de kas van het restaurant FinTo (Financietoren), waarvoor een bewakingsfirma tot midden
2019 de gelden bij bpost moest deponeren.
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2010 vast dat op die rekeningen onverklaarde saldi voorkomen die progressief toenemen,
tot een nettodebetsaldo van 62.867,38 euro op 31 december 2019. Hoewel die recurrente
en al langer bestaande toestand kan worden gelijkgesteld met een kastekort, werd de oorsprong van de verschillen tussen de overgedragen bedragen en die uiteindelijk ontvangen
bedragen nog niet achterhaald. De leidinggevenden van Fedorest hebben het Rekenhof laten weten dat ze geen tijd hebben gehad om het probleem te bekijken.
Fedorest is van plan te stoppen met het gebruik van cash in de kassen van de restaurants en
over te stappen naar betalingen met Bancontact, waardoor de risico’s op diefstal en fraude
zouden verminderen.
2.5
Financiering door de overheidsdiensten die de restaurants gebruiken
Naast de FOD Financiën, die een dotatie aan Fedorest stort (27,4 miljoen euro in 2019), dragen het FAVV, de FOD Bosa en de FOD Sociale Zekerheid sinds 2009 bij tot de financiering
van Fedorest, via een vermindering van hun begrotingskredieten. Omdat die instellingen
niet de enige zijn die toegang hebben tot de restaurants van Fedorest 168, heeft het Rekenhof in herinnering gebracht dat het beheerscomité van Fedorest de verdeelsleutel voor de
dotatie onder alle federale instellingen die de restaurants gebruiken, moet vastleggen 169.
Fedorest heeft aangegeven dat het bekijkt of het een systeem met badges kan invoeren om
de klanten van de restaurants te identificeren en om die verdeelsleutel nauwkeurig te kunnen bepalen.
Ook overheidsdiensten die niet tot de federale overheid behoren, doen een beroep op Fedorest voor restauratie. De ADBA mag hun toegang tot zijn restaurants geven op basis van een
akkoord dat onder meer de financiering regelt, als die samenwerking de organisatie van de
diensten voor de federale ambtenaren kan optimaliseren170. Omdat geen dergelijk akkoord
is gesloten, dragen die overheidsdiensten niets bij aan de financiering.

3

Interne beheersing

Uit de controles van het Rekenhof de voorbije jaren en uit het verslag 2019 van de verantwoordelijke van de interne beheersing blijkt dat er veel risico’s bestaan op het niveau van
de interne beheersing, in het bijzonder risico’s op fraude. Naast de al vermelde risico’s zijn
er nog de volgende risicopunten:
•

•
•
•

De dienst Boekhouding bracht in 2019 geen bezoeken aan de verschillende installaties
van Fedorest, terwijl door die bezoeken gemakkelijker mogelijke fraude kan worden ontdekt.
Er gebeurt niet noodzakelijk een dossier- en kennisoverdracht als personen op cruciale
functies vertrekken.
Er werd geen procedure uitgewerkt voor de verkoop van vet, terwijl dat een materie is
die fraudegevoelig is, onder meer door de betalingen in cash.
De levensmiddelen worden op basis van overheidsopdrachten met een gewone aanvaarde factuur aangekocht. De directie volgt de documenten “3 offertes” die de intendanten

168 Het personeel van een dertigtal andere overheidsinstellingen heeft ook toegang tot de restaurants van Fedorest.
169 Artikel 5, § 10, van het koninklijk besluit van 18 december 2008 betreffende het financieel beheer van Fedorest.
170 Artikel 73 van de programmawet van 8 juni 2008.
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•

•

•
•

•

4

moeten invullen, onder meer om te rechtvaardigen waarom ze niet voor de goedkoopste
offerte hebben gekozen, niet inhoudelijk op.
Het gebruik van mobiele betaalterminals heeft tot nieuwe problemen geleid, zodat nog
altijd de voorkeur wordt gegeven aan cashbetalingen. Met die terminals blijft er overigens een risico op fouten en fraude bestaan, aangezien ze niet rechtstreeks zijn gekoppeld aan de kas.
De delegaties zijn niet geformaliseerd in lijsten waarmee op elk moment kan worden
nagegaan wie gemachtigd is om de kasregisters te gebruiken (en correcties uit te voeren)
of de ontvangen facturen goed te keuren.
De te factureren diensten en de kleine uitgaven worden goedgekeurd door de persoon
die ook instaat voor de ontvangsten of de uitbetaling.
Alle personen op de lijst van volmachthouders op de bankrekening van bpost, kunnen autonoom stortingen goedkeuren zonder beperking van bedrag. Men zou de risico’s
kunnen verminderen door het “four eyes”-principe te huldigen.
De dienst Boekhouding volgt de verslagen van de vernietiging van voorraden niet op.
Er wordt overigens niet altijd aan de intendanten gevraagd de ontbrekende verslagen te
bezorgen.

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt Fedorest aan schriftelijke procedures voor het beheer van zijn vaste
activa en zijn voorraden op te stellen die bepalen dat minstens één keer per jaar een volledige inventaris moet worden opgemaakt.
Fedorest moet zeker ook werk maken van een beter kasbeheer. De liquide middelen van de
restaurants moeten regelmatiger en op tegensprekelijke wijze gecontroleerd worden. De interne overdrachten die samenhangen met het deponeren van die liquide middelen bij bpost,
moeten strikter worden uitgevoerd en de procedures moeten worden geformaliseerd. Het
Rekenhof nodigt de ADBA bovendien uit om het debetsaldo van nagenoeg 63.000 euro op
de rekeningen van de interne overdrachten te verklaren en te corrigeren.
Alle federale instellingen die de diensten van Fedorest gebruiken, moeten bijdragen aan de
financiering ervan volgens een verdeelsleutel die door het beheerscomité wordt vastgelegd.
Met de andere overheidsdiensten die van de restaurants gebruik willen maken, moeten
schriftelijke akkoorden worden gesloten die onder meer de financieringskwestie regelen.
Het Rekenhof beveelt Fedorest tot slot aan de nodige maatregelen te nemen om de vastgestelde risico’s op het vlak van interne beheersing in de hand te houden, in het bijzonder de
risico’s op fraude.
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Sciensano
Het nieuw opgerichte Sciensano nam op 1 april 2018 de rechten, plichten en goederen over
van de opgeheven instellingen Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie
(CODA) en Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).
Door problemen bij de eindrekeningen van het WIV en het CODA was de openingsbalans van
Sciensano weinig betrouwbaar. Sciensano moest uiteenlopende werkmethoden uniformiseren,
nieuwe opvolgings- en boekingsschema’s uitwerken en diverse fouten uit het verleden corrigeren. Bovendien startte de instelling met een nieuw boekhoudpakket dat kinderziekten vertoonde en niet volledig aan de verwachtingen voldeed. Sciensano valt bovendien sinds het boekjaar
2019 onder de toepassing van de wet van 22 mei 2003. De rekeningen 2019 voldoen vooralsnog
niet aan alle vormvereisten van die wet. Ook de opvolging van het contractueel onderzoek en
van de aan derden door te storten middelen, een inventarisverificatie, het gebruik van overlopende rekeningen en de rekening “voorzieningen” vereisen nog de nodige aandacht.

1

Oprichting

Sciensano werd op 1 april 2018 opgericht als een administratieve openbare instelling met
rechtspersoonlijkheid, met autonoom bestuur en organieke autonomie. Het is de opvolger
van het CODA en het WIV, die tegelijkertijd werden opgeheven. Beide hadden een tweeledige structuur: enerzijds een dienst binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid voor de
Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL), de “staatsdienst 171”, en anderzijds een instelling
met rechtspersoonlijkheid, de “rechtspersoon”. Sciensano heeft alle rechten, plichten en
goederen van het CODA en het WIV overgenomen, met inbegrip van de arbeidsovereenkomsten van de voormalige rechtspersonen. De Staat stelt bovendien de personeelsleden
die bij de staatsdiensten werkten, ter beschikking van Sciensano.
Sinds 1 januari 2019 valt Sciensano, als een met de administratieve openbare instellingen met beheersautonomie gelijkgestelde instelling, onder de toepassing van de wet van
22 mei 2003 en de uitvoeringsbesluiten.

2

Opmaak en overlegging van de rekeningen

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de algemene rekening 2019 onvolledig is en niet door
de bevoegde ministers van Volksgezondheid en Landbouw werd goedgekeurd172. De samenvattende staat van de begrotingsverrichtingen, de uitvoeringsrekening van de begroting

171 Het ging hier niet om een “staatsdienst met afzonderlijk beheer” in de zin van artikel 140 van de bij koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit en waarvan het beheer bij wet gescheiden
was van het beheer van de diensten van algemeen bestuur van de Staat. Die zijn op grond van artikel 77 van de wet
van 22 mei 2003 met ingang van 1 januari 2018 omgevormd tot “administratieve diensten met boekhoudkundige
autonomie”.
172 Artikel 93, § 2, van de wet van 22 mei 2003.
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volgens de economische classificatie en het verslag van de bedrijfsrevisor 173 ontbreken. Ook
zijn er onvolledigheden en inconsistenties tussen de toelichtende staten en de balans.
Het Rekenhof heeft in het kader van de tegensprekelijke procedure geen reactie ontvangen
van de beleidscel van de minister van Volksgezondheid en van de minister van Landbouw.
Sciensano gebruikt een afwijkend boekhoudplan en heeft daarvoor de nodige ministeriële
toelating 174. De instelling heeft samen met de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD Bosa)
een overeenstemmingstabel opgemaakt om de rekeningen die voortvloeien uit het eigen
boekhoudplan om te zetten naar het boekhoudplan van het koninklijk besluit van 10 november 2009 (ARS), maar die moet nog worden verfijnd.
Het balanstotaal volgens het ARS (104.549.262,81 euro) ligt 4,8 miljoen euro lager dan het
balanstotaal volgens het eigen boekhoudplan (109.340.401,19 euro), door een verkeerde
voorstelling van de overlopende rekeningen (zie punt 5.4). Sciensano realiseerde in 2019 een
winst van 6 miljoen euro. Daarvan is 2,2 miljoen euro toegevoegd aan de reserves, 3,8 miljoen euro aan het overgedragen resultaat.

3

Waarderingsregels

Sciensano moet de waarderings- en aanrekeningsregels van het koninklijk besluit van
10 november 2009 volgen. De waarderingsregels die vermeld zijn in de toelichting bij de algemene rekening 2019, verwijzen ten onrechte nog naar het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen. Bovendien wijkt de praktijk
op een aantal punten af van de waarderingsregels of is de formulering niet in overeenstemming met het koninklijk besluit van 10 november 2009. De waarderingsregels zijn bovendien niet goedgekeurd door de raad van bestuur.

4

Organisatie van de boekhouding

Sciensano startte op 1 april 2018 met nieuwe ERP175-software. De opstart kende kinderziektes en het pakket voldeed niet helemaal aan de behoeften.
De verantwoordelijken voor de algemene boekhouding van de rechtspersonen van het
CODA en het WIV waren bij de oprichting van Sciensano niet meer aanwezig. Bovendien
verliet de verantwoordelijke voor de project- en budgetopvolging op 1 maart 2020 de organisatie. Die personeelswissels op cruciale plaatsen bemoeilijkten de opmaak, consistentie
en oplevering van de rekeningen.
Omdat de openingsbalans van Sciensano heel wat gebreken vertoonde en onbetrouwbaar
was, heeft Sciensano in 2018 en 2019 rechtzettingen uitgevoerd met een belangrijke impact
op het resultaat. Ook zette de instelling nieuwe boekhoudmethoden op. Dit proces van correcties en verbeteringen loopt nog.

173 Het verslag van de bedrijfsrevisor, dat werd opgesteld ten behoeve van de raad van bestuur, is niet toegevoegd aan
de algemene rekening.
174 Artikel 138, § 1, van de wet van 22 mei 2003.
175 Enterprise Resource Planning.
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Het Rekenhof beveelt verder aan de interne communicatie, taakafbakeningen en informatiedoorstroming tussen de boekhouddienst, andere ondersteunende diensten (bv. de personeelsdienst) en de operationele diensten te versterken.

5

Balans en resultatenrekening

5.1
Vaste activa
Bij de oprichting nam Sciensano de goederen van het CODA en het WIV over. De vaste activa van de voormalige staatsdiensten werden voor een foute waarde ingeboekt. Daardoor
was het eigen vermogen op 1 april 2018 met 226.870,76 euro overschat. De jaarlijkse afschrijvingen, die een negatief effect hebben op het overgedragen resultaat, verkleinen jaarlijks
deze overschatting.
Verder werd de inventaris bij de overdracht van de vaste activa niet gecontroleerd. Ook in
2018 en 2019 vond geen controle plaats om na te gaan of alle aanwezige activa effectief geïnventariseerd en boekhoudkundig geregistreerd werden en omgekeerd of de boekhouding
geen activa omvat die niet meer bruikbaar of niet meer aanwezig zijn. Dankzij een nieuw
inventarissysteem zijn de inventariscontroles in 2020 wel opgestart.
5.2
Voorzieningen
De voorzieningen (2,3 miljoen euro) voldoen niet aan artikel 14 van het koninklijk besluit
van 10 november 2009176. Voor de uitgaven in verband met mogelijke toekomstige ontslagen heeft Sciensano een voorziening aangelegd van 1,4 miljoen euro. Het Rekenhof is van
mening dat daarvoor een boeking als sociaal fonds onder het eigen vermogen, die wel mogelijk is in het ARS, meer aangewezen is. Verder heeft de instelling een globale voorziening geboekt van 2 % op de “op te maken facturen” voor lopend contractueel onderzoek
(472.322,31 euro) die onvoldoende verantwoord kan worden. De ontvangsten die de werkelijke kosten van lopende projecten (369.117,33 euro) overschrijden en die op een later tijdstip
verrekend zullen worden, moeten worden overgeboekt naar een schuldenrekening.
5.3
Contractueel onderzoek
Contractueel onderzoek is een belangrijke inkomstenbron voor Sciensano (35 miljoen euro
in 2019).
Omdat de projectopvolging in 2017 bij het WIV gebreken vertoonde, heeft Sciensano in
2018 een nieuwe opvolgings- en boekingsmethode uitgewerkt voor projecten die pas na de
jaarafsluiting worden afgerekend. Tijdens het boekjaar worden de ontvangen voorschotten
nog niet in resultaat maar op het passief van de balans geboekt. Op het jaareinde bepaalt
Sciensano de gemaakte kosten per project. Voor dat bedrag wordt een “op te maken factuur” geboekt op het actief van de balans. Deze werkwijze heeft een belangrijke impact
op het balanstotaal. De “ontvangen voorschotten” en de “op te maken facturen” moeten
voor elk individueel project immers samen gelezen worden om de nettopositie per project
te kennen. In 2019 stond zo globaal 24,6 miljoen euro aan “voorschotten” open tegenover
22,4 miljoen euro aan “op te maken facturen”. Dit geeft een eindpositie van 2,2 miljoen euro

176 Voorzieningen worden aangelegd om het hoofd te bieden aan verlies- en kostenrisico’s bij verbintenissen buiten
balans, voor zover hun aard duidelijk is omschreven, ze zijn ontstaan in de loop van het boekjaar of tijdens een vorig
boekjaar, en dat, op de afsluitdatum, ze waarschijnlijk of zeker zijn, maar onbepaald wat hun bedrag betreft.
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aan uitstaande voorschotten en een overschatting van het balanstotaal met ongeveer
22,4 miljoen euro. Het Rekenhof stelt in dit verband vast dat er nog geen adviezen zijn van
de FOD Bosa of van de Commissie voor Openbare Comptabiliteit (COC) over de boekingsmethode van meerjarige projecten.
Sciensano volgt de situatie per project buiten de boekhouding op in een tabel177. Die dient
als basis voor diverse eindejaarsboekingen. De volledigheid en correctheid van deze tabel is
momenteel nog niet ondersteund door een opvolgingssysteem waarin alle projecten met de
cruciale mijlpalen en hun stand van uitvoering worden opgevolgd.
Correctieboekingen in 2019 hebben ervoor gezorgd dat de grotere projecten nu grotendeels
correct geboekt zijn. Voor andere projecten blijken de “op te maken facturen” echter onderschat en onvolledig.
Sciensano ontvangt verder middelen op zijn bankrekening zonder dat vooraf een vordering
is geboekt. De volledigheid en de tijdigheid van de vorderingen en opbrengsten verdient
daarom bijzondere aandacht.
Verder deelt de instelling de verkoopfacturen in de boekhouding op in een deel dat direct
toegewezen wordt aan het project en een deel overhead dat bestemd is voor de financiering
van de ondersteunende diensten. Bij de definitieve afrekening van projecten boekt Sciensano de voorschotten definitief in opbrengst maar de instelling vergat in 2019 het aandeel
overhead op de afgerekende projecten in resultaat te nemen. Het Rekenhof kon de impact
hiervan niet exact berekenen maar schat die op 4,5 miljoen euro aan minder opbrengsten
in 2019.
5.4
Nationale Referentiecentra (NRC)
Sciensano coördineert de nationale referentiecentra178 (NRC) en fungeert aldus als doorgeefluik van financiële middelen afkomstig van het RIZIV. De instelling ontvangt jaarlijks
in maart een voorschot van 80 % (3.724.225,99 euro voor 2019). Het saldo van 20 % wordt
door het RIZIV betaald in het jaar X+1 na vaststelling van het aantal analyses dat de referentiecentra uitgevoerd hebben. Sciensano moet de ontvangen middelen doorstorten aan
de externe referentiecentra en neemt het aandeel voor de eigen centra inclusief een vergoeding voor de coördinatie in opbrengst.
Door de gebrekkige boekhoudkundige opvolging door het WIV heeft Sciensano meerdere correcties moeten boeken. Op 31 december 2018 stond er nog een uitstaande schuld
van 2,9 miljoen euro die de instelling niet precies kon toewijzen aan de begunstigden.
In 2019 heeft ze het verleden boekhoudkundig rechtgezet. Daarbij heeft Sciensano voor
264.288,67 euro aan oude betalingen aan externe NRC in kost genomen. Verder heeft de
instelling een opbrengst geboekt van 864.293,31 euro met omschrijving “NRC 2017” en van

177 Gebaseerd op alle in de boekhouding geregistreerde voorschotfacturen en gemaakte kosten.
178 Er zijn 41 pathogenen (ziekteverwekkers) waarvoor een elftal nationale referentiecentra zijn aangeduid. Sciensano is naast coördinator en oprichter van een medisch technisch adviesorgaan (MTAO) zelf ook voor 12 pathogenen aangeduid als NRC en is voor een vijftal pathogenen partner-NRC. Deze informatie komt uit het jaarverslag
2018 van de NRC omdat het jaarverslag 2019 nog niet beschikbaar was.
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1.201.958,53 euro met omschrijving “saldo 2018”, maar heeft ze hiervoor geen gedetailleerde
verantwoording voorgelegd.
In 2019 is Sciensano met een nieuw boekingsschema gestart dat echter op een foute wijze
gebruik maakt van overlopende rekeningen. De instelling boekt de ontvangsten die aan externen moeten worden doorgestort immers als een credit op een actiefrekening “verkregen
opbrengsten”, de van derden ontvangen facturen als een debet op een passiefrekening “toe te
rekenen kosten”. Dat creëert een negatief saldo zowel op het actief (2.616.641,99 euro euro)
als het passief (1.899.119 euro). Bovendien staan op het einde van het boekjaar op beide rekeningen niet afgepunte bedragen die op elkaar betrekking hebben (ontvangen middelen
tegenover factuur ontvangen van de betrokken derde). Het werkelijk uitstaande te betalen
saldo (717.522,99 euro) zou als dusdanig duidelijk op een schuldenrekening tot uiting moeten komen.
Sciensano gebruikt ook voor Europese projecten waarbij de instelling coördinator is en
middelen aan partners moet doorstorten, de overlopende rekeningen op foute wijze.
De instelling registreert zo in totaal -3,2 miljoen euro verkregen opbrengsten en 1,6 miljoen euro toe te rekenen kosten (van partners ontvangen facturen). De foute boekingen
verklaren bovendien het verschil van 4,8 miljoen euro tussen het balanstotaal volgens het
ARS en het balanstotaal volgens het eigen boekhoudplan (zie punt 2).

6

Aanbevelingen

Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:
•
•
•
•

•

•

•
•

Sciensano moet zijn algemene rekening volledig en conform de wet van 22 mei 2003 opmaken en overleggen.
De waarderingsregels moeten geactualiseerd worden, in overeenstemming gebracht met
het koninklijk besluit van 10 november 2009 en door de raad van bestuur goedgekeurd.
De interne communicatie tussen de boekhouddienst en andere diensten moet worden
versterkt.
Om de volledigheid van de vorderingen en de opbrengsten te garanderen, moet de boekhouddienst op de hoogte zijn van de bereikte mijlpalen of de vorderingsstaten die andere diensten opvolgen. Een systeem voor het opvolgen van de betalingskalenders kan
hierbij dienstig zijn.
De boekhoudkundige verwerking van het contractueel onderzoek kan vereenvoudigd
worden door het in opbrengst nemen van voorschotfacturen naargelang van de gerealiseerde kosten.
Sciensano moet de correcte omvang van de overhead onder de voorschotten op de balans bepalen en de nodige correcties doorvoeren. De instelling zou de opdeling van de
overhead op de verkoopfacturen moeten herbekijken omdat ze de boekhoudkundige
verwerking compliceert en tot fouten leidt.
De boekhoudmethode voor doorstortingen via de overlopende rekeningen moet worden
herzien.
Sciensano moet zorgen voor het correct gebruik van voorzieningen.
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Helena en Isabella Godtschalck
Hoewel de voormalige “Stichting Helena en Isabella Godtschalck” inspanningen heeft geleverd
om zich aan te passen aan haar omvorming tot ADBA, voldoet de overgelegde rekening niet
aan de vereisten zoals opgelegd door de wet van 22 mei 2003. De tekortkomingen gaan zowel
over formele aspecten, zoals de goedkeuringen en volledigheid van de rekeningen, als inhoudelijke aspecten. Het Rekenhof dringt erop aan dat de ADBA de tekortkomingen wegwerkt en
beveelt daarbij voldoende ondersteuning aan van de POD Maatschappelijke Integratie en de
FOD Beleid en Ondersteuning.

1

Inleiding

Met een koninklijk besluit van 9 december 1920 aanvaardde de Belgische Staat een legaat
waarin onder meer werd bepaald dat een gesticht voor zeelieden moest worden opgericht
aan de Belgische kust. Zo nodig moest een reservefonds worden gevormd om het gesticht
uit te bouwen. Via een koninklijk besluit van 1 juni 1922179 werd de “Stichting Helena en
Isabella Godtschalck”180 opgericht en werd een reglement tot inrichting vastgelegd. Omdat
het statuut sinds de oprichting niet meer werd aangepast aan de gewijzigde wetgeving, met
name de wet van 22 mei 2003, werd via de wet van 13 april 2019181 de stichting omgevormd
tot een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA) met dezelfde
benaming (verder aangeduid als Godtschalck). Die heeft als doel het legaat verder te eerbiedigen. De ADBA bestaat uit twee deelentiteiten, namelijk een woonzorgcentrum en de
stichting die het woonzorgcentrum structureel ondersteunt vanuit het reservefonds. Door
de omvorming moet deze ADBA ook voor het eerst haar rekeningen ter controle aan het
Rekenhof overleggen.

2

Opmerkingen

2.1
Overlegging van de rekeningen
Omdat de omvorming tot ADBA met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 werd doorgevoerd, moest Godtschalck voor het eerst een algemene rekening conform de wet van
22 mei 2003 voorleggen over het jaar 2018. Dat is niet gebeurd. De rekening 2019 is de eerste
die Godtschalck indiende met toepassing van deze wet.
Overeenkomstig artikel 81 van de wet van 22 mei 2003 wordt de algemene rekening opgemaakt door de beheersorganen en goedgekeurd door de minister van wie de dienst afhangt.
Die minister bezorgt ze vervolgens uiterlijk op 20 maart aan de minister van Begroting.
Het Rekenhof merkt op dat de rekening 2019 nog niet werd besproken en goedgekeurd door
de commissie van beheer van Godtschalck omdat de planning van deze commissie nog niet
179 Koninklijk besluit van 1 juni 1922 tot vaststelling van het reglement tot inrichting van de stichting Helena en Isabella
Godtschalck – gesticht voor zeelieden.
180 Hoewel de officiële benaming “Stichting Helena en Isabella Godtschalck” is, gaat het juridisch gesproken niet om
een echte stichting.
181 Wet van 13 april 2019 houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen en inzake
maatschappelijke integratie.
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hierop is afgesteld. Ook de minister van Maatschappelijke Integratie heeft de rekening nog
niet goedgekeurd. Bovendien moet worden nagegaan of door het gewijzigde statuut ook
de organieke besluiten moeten worden aangepast die het beheer en de werking van Godtschalck mee bepalen182.
2.2
Algemene boekhouding
Godtschalck sluit zijn rekening 2019 af met een balanstotaal van 1.195.372,14 euro. De
opbrengsten bedragen 3.471.590,45 euro. De ADBA rapporteert een over te dragen resultaat van 133.250,70 euro voor het woonzorgcentrum en een over te dragen resultaat van
-4.791,13 euro voor de stichting.
Binnen de ADBA voeren beide deelentiteiten elk een afzonderlijke boekhouding. De stichting voert een kasboekhouding terwijl het woonzorgcentrum een dubbele boekhouding
voert volgens het rekeningstelsel van de vzw’s. Er is geen overeenstemmingstabel tussen
het eigen boekhoudplan en het ARS. Godtschalck heeft bovendien geen formele toelating
om te werken met een afwijkend boekhoudplan, zoals de minister van Begroting dat volgens artikel 138 van de wet van 22 mei 2003 vooraf kan toestaan. De procedure voor die
toelating loopt.
De rekening die Godtschalck aan het Rekenhof bezorgt, zou een geconsolideerde versie
moeten zijn van beide deelentiteiten. Dat is niet het geval. In de resultatenrekening zijn wel
opbrengsten en kosten opgenomen van zowel de stichting als het woonzorgcentrum, maar
in de balans werden geen activa en passiva van de stichting opgenomen. Daardoor komen
in de resultatenrekening opbrengsten uit activa van de stichting voor (intresten van de
termijnrekening, jachtrechten, pachtgelden) zonder dat deze activa op de balans zichtbaar
zijn. Bovendien zijn niet alle onderlinge stromen tussen de stichting en het woonzorgcentrum geëlimineerd.
2.3
Begrotingsboekhouding
De begroting van Godtschalck is noch in de Financiewet van 21 december 2018 voor het
begrotingsjaar 2019 noch in de verschillende wetten houdende toekenning van voorlopige
kredieten voor het begrotingsjaar 2019 opgenomen183. De wetgever heeft de begroting voor
het begrotingsjaar 2019 dus niet goedgekeurd zoals bepaald in artikel 79 van de wet van
22 mei 2003.
Godtschalck heeft in 2019 geen begrotingsboekhouding gevoerd. Hierdoor ontbreken in
de overgelegde rekeningen de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen en
de uitvoeringsrekening van de begroting. Bijgevolg kunnen de begrotingsrealisaties en de
geboekte vastgestelde rechten niet worden vergeleken met de begrotingskredieten.

182 Koninklijk besluit van 1 juni 1922 en ministerieel besluit van 1 juli 1992 houdende reglement op de rekenplichtigheid
van de stichting Helena en Isabella Godtschalck.
183 In het wetsontwerp houdende algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2019 was in de verantwoording van de
algemene uitgavenbegroting van de POD Maatschappelijke Integratie een begrotingsontwerp opgenomen. Dat
wetsontwerp is echter nooit wet geworden en het begrotingsontwerp voor Godtschalck was niet opgesteld volgens de economische classificatie en bevatte alleen cijfers van het woonzorgcentrum.
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3

Conclusie

Hoewel Godtschalck inspanningen heeft geleverd om zich boekhoudkundig aan te passen
aan zijn omvorming tot ADBA, voldoet de overgelegde rekening niet aan de vereisten zoals
opgelegd door de wet van 22 mei 2003. De tekortkomingen gaan zowel over formele aspecten, zoals de goedkeuringen en volledigheid van de rekeningen, als inhoudelijke aspecten.
Het Rekenhof dringt erop aan dat Godtschalck de tekortkomingen wegwerkt en beveelt
daarbij voldoende ondersteuning aan van de POD Maatschappelijke Integratie en de FOD
Beleid en Ondersteuning.
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Koninklijke Muntschouwburg
De Koninklijke Muntschouwburg (KMS) realiseerde in 2019 een positief ESR-saldo van 0,6 miljoen euro, terwijl het in 2018 nog afsloot met een negatief ESR-saldo van 5,3 miljoen euro. De
financiële situatie van de KMS blijft niettemin zorgwekkend, omdat de financiering door de
taxshelter waarop gerekend wordt om de begroting op orde te krijgen, pas in 2020 leidt tot een
positieve kasstroom. Ook het eigen vermogen (-7,5 miljoen euro) en het banksaldo (-2,3 miljoen euro) van de KMS blijven negatief.
De financiering door de taxshelter via de in 2018 opgerichte dochtermaatschappij Prospero
nv is niet zonder risico. De oprichting van de nv is juridisch niet sluitend omdat de organieke
wetgeving van de KMS de oprichting van vennootschappen niet toelaat.
Om de btw op onderlinge verrichtingen te vermijden, vormen de KMS en Prospero sinds 1 december 2019 een btw-eenheid. De KMS rekent erop ook btw te kunnen terugvorderen, maar
dat is nog onzeker omdat de oprichting van een btw-eenheid in principe niet mag leiden tot een
wijziging van het recht op btw-aftrek.

1

Resultaat

1.1
Begrotingsresultaat
De KMS sluit het boekjaar 2019 af met een positief ESR-saldo (653.454 euro), wat een significant verschil is met 2018 dat nog afsloot met een negatief ESR-saldo van 5.330.751,83 euro.
Niettemin werden de begrotingsartikelen 12 “aankoop van niet-duurzame goederen en
diensten” en 21 “rente op overheidsschuld” met respectievelijk 765.232 euro en 2.197 euro
overschreden zonder toestemming van de toezichthoudende minister 184. De minister heeft
de rekeningen daarom goedgekeurd op voorwaarde dat een dergelijke situatie zich in de
toekomst niet meer herhaalt, wat de instelling onderschrijft.
Een eerste reden voor het positieve ESR-saldo is het wegvallen van de impact van sommige
gewijzigde aanrekeningsregels van de wet van 22 mei 2003 die een eenmalig effect hadden
op de rekeningen 2018185.
Aan de ontvangstenzijde leverde de financiering van producties door de taxshelter 9,6 miljoen euro begrotingsontvangsten op door de facturatie van personeelskosten aan Prospero
nv 186. Die ontvangsten moeten echter met 5,5 miljoen euro worden verminderd voor pro184 Artikel 91, 1e lid, van de wet van 22 mei 2003 bepaalt dat iedere overdracht en overschrijding van de limitatieve kredieten uitgetrokken op de begroting van de administratieve openbare instellingen vóór enige tenuitvoerlegging
moet worden toegestaan door de minister van wie de instelling afhangt, op eensluidend advies van de minister van
Begroting of diens gemachtigde.
185 Met name de aanrekening van de lonen van december op het lopende jaar (13 maanden loon in 2018 met een
budgettaire impact van 2,0 miljoen euro) en de aanrekening van de ticketinkomsten in het jaar waarin de voorstellingen plaatsvinden (1,9 miljoen euro ticketinkomsten in 2018 mochten pas in 2019 worden aangerekend, wat
verklaart waarom in 2019 2.212.185,74 euro meer ticketinkomsten gerealiseerd werden dan in 2018). Beide samen
hadden een negatieve impact van 3,2 miljoen euro op de rekeningen 2018.
186 De KMS heeft eind 2018 een productiemaatschappij Prospero MM Productions nv opgericht om een beroep te
kunnen doen op de financieringsmogelijkheden geboden door de taxshelter (zie punt 3).
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ductiekosten die Prospero factureerde aan de KMS en die niet door de taxshelter werden afgedekt. Dit resulteert in een netto-begrotingsontvangst van 4,1 miljoen euro187. In 2018 bedroeg de netto-ontvangst maar 1,5 miljoen euro.
De dotatie van de federale Staat nam toe met 0,4 miljoen euro. Verder kreeg de KMS ook
een toelage van Beliris (0,4 miljoen euro) voor investeringen in belichting en interfonie.
Anderzijds viel de dotatie van de Europese Unie weg (-0,4 miljoen euro).
Aan de uitgavenzijde verminderden de loonkosten met 2,4 miljoen euro maar namen de
algemene werkingskosten (exclusief taxshelter) en de investeringen toe met respectievelijk
1,2 miljoen euro en 0,3 miljoen euro. De KMS verklaart dit door het groter aantal producties
in 2019.
1.2
Economisch resultaat
Het boekjaar sluit af met een winst van 40.244,70 euro, tegenover een verlies van
5.383.184,86 euro in 2018. Het gecumuleerde resultaat blijft echter negatief. Dat resulteert
in een negatief eigen vermogen van -7.553.621,06 euro, voornamelijk als gevolg van het verlies van 2018. Het resterende deel (-2.170.436,20 euro) is voor een belangrijk deel te wijten
aan de werken die de KMS uitvoerde om de heropening van het theatergebouw in september 2017 te kunnen garanderen. De instelling heeft aan de Regie der Gebouwen de terugbetaling gevraagd van een deel daarvan (1.139.741 euro) (zie punt 5.1).
1.3
Verschil tussen het begrotings- en het economisch resultaat
Het verschil tussen het ESR-saldo (653.454 euro) en het economisch resultaat (40.244,70 euro)
komt door een verschil in boekhoudkundige verwerking van de investeringen in de budgettaire en de economische boekhouding 188 en door de aanleg van een voorziening voor risico’s
en kosten van 669.000 euro189 om de eventuele btw op de verrichtingen 2018 te financieren
(zie hierover punt 4).

2

Financiële situatie

Ondanks het positieve ESR-saldo in 2019, blijft de KMS met een precaire liquiditeitspositie worstelen. Daardoor moet hij opnieuw een beroep doen op externe financiering, zowel voor lopende verrichtingen als voor kapitaalsinvesteringen. Eind 2019 sloot de KMS af
met een negatief banksaldo van 2,3 miljoen euro, via een kredietlijn bij een private bank.
Die kredietlijn bedraagt maximaal 5,0 miljoen euro en wordt regelmatig opgenomen190.
Ze is vervallen op 31 maart 2020 maar de KMS kan nu een beroep doen op een kredietlijn van 10,0 miljoen euro die het Federaal Agentschap van de Schuld heeft toegekend tot
15 april 2022. De verdubbeling van de kredietlijn is noodzakelijk omdat in het eerste trimes-

187 De wederzijdse facturatie tussen de KMS en Prospero wordt uitgelegd in punt 3.
188 Investeringen worden in de algemene boekhouding ten belope van de jaarlijkse afschrijvingen in kosten geboekt,
in de begrotingsboekhouding worden de uitgaven voor investeringen integraal geboekt.
189 Een voorziening voor risico’s en kosten wordt alleen als een kost geboekt en niet als een budgettaire uitgave.
190 Van 1 januari 2019 (-2.620.537,61 euro) tot en met 4 maart 2019 (-8.834.098,37 euro) waarna op 5 maart de eerste
schijf van de federale dotatie wordt gestort (26.172.000 euro) en vervolgens van 28 augustus (-41.638,30 euro) tot
en met 31 december (-2.317.945,21 euro) met een hoogste opname op 12 november 2019 (-4.426.664,37 euro).
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ter tot aan de storting van de eerste schijf van de federale dotatie begin maart de KMS vaak
meer dan 5,0 miljoen euro krediet moet opnemen191.
De moeilijke financiële situatie blijkt ook uit de openstaande schulden op het einde van het
boekjaar: 12,0 miljoen euro in 2019 versus 5,6 miljoen euro in 2018192. De KMS kan die schulden pas het volgende boekjaar betalen, als hij in het eerste trimester 75 % van zijn dotatie
ontvangt. Volgens de KMS zijn het banksaldo, de schulden bij de bedrijfsvoorheffing en de
schulden aan de RSZ op balansdatum met 1,4 miljoen euro verbeterd. Volgens het Rekenhof
bedraagt de verbetering maar 1,1 miljoen euro. Bovendien is 0,2 miljoen euro aan bedrijfsvoorheffing uit de periode 2015-2018 in 2019 ten onrechte omgezet in een voorziening voor
risico’s en lasten (zie punt 5.1).

3

Taxshelter

In 2018 heeft de KMS een productiemaatschappij Prospero MM Productions nv opgericht om een beroep te kunnen doen op de financieringsmogelijkheden geboden door de
taxshelter 193. Hoewel de bevoegde minister op 16 mei 2018 de toestemming gaf voor de oprichting van de nv, moet de organieke wetgeving van de KMS nog in die zin worden aangepast 194. Hiermee komt de KMS tegemoet aan de verbintenis opgelegd door artikel 24 van
de beheersovereenkomst 2016-2019 om bijkomende middelen te verwerven door gebruik te
maken van de verschillende vormen en maatregelen van steun voor investeringen in artistieke producties. Zoals uit de bespreking van het begrotingsresultaat in punt 1.1 bleek, zou
de taxshelter een essentiële bijdrage leveren tot een positief begrotingsresultaat.
Financiering via de taxshelter is echter niet geheel zonder risico. Tussen het moment waarop de KMS een contract sluit met Prospero voor de financiering van een productie door
taxshelter voor een contractueel bepaald bedrag en het moment waarop de middelen daadwerkelijk ter beschikking van Prospero worden gesteld, verlopen meerdere maanden en is

191 Dat was bv. het geval in de periode van 28 januari tot en met 4 maart 2019.
192 De KMS had eind 2019 7.396.789,00 euro schulden aan Prospero en een vordering van 8.887.441,00 euro. Dit resulteert in een netto-vordering op Prospero van 1.490.652 euro. Eind 2018 ging het om 1.892.159,00 euro schulden
en 3.401.000,00 euro vorderingen, en dus een netto-vordering op Prospero van 1.508.841 euro.
193 De taxshelter voor audiovisuele werken en nieuwe podiumkunsten is een maatregel in de Belgische vennootschapsbelasting om in België geproduceerde films en podiumproducties te stimuleren. In ruil voor een investering
in een audiovisueel werk of nieuwe podiumproductie krijgt de investeerder een belastingvrijstelling van 310 % van
het geïnvesteerde bedrag.
194 De wijziging die de KMS machtigt vennootschappen op te richten, is in voorbereiding, maar nog niet goedgekeurd
(Parl. St. Kamer, 27 februari 2019, DOC54 3603/001, Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 april 1963 tot
oprichting van een openbare instelling genaamd “Koninklijke Muntschouwburg” en de wet van 22 april 1958 houdende statuut van het Nationaal Orkest van België). Na deze goedkeuring moeten de statuten van Prospero via
koninklijk besluit worden bekrachtigd.
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het niet zeker dat die middelen ook gevonden worden. Dat komt door de vele betrokken partijen, o.a. investeerders en co-producenten, en de zware fiscale goedkeuringsprocedure195.
De lange en complexe procedure verklaart waarom de facturen in het kader van de taxshelter
van eind 2018, die netto resulteren in een fondsenwerving van 0,9 miljoen euro196, pas op
10 juli 2019 werden doorgestort aan Prospero, terwijl de facturen 2019, die netto resulteren
in een fondsenwerving van 4,1 miljoen euro, maar tot een betaling van 2,6 miljoen euro
hebben geleid in 2019.

4

Btw-eenheid

Om de btw op de verrichtingen tussen KMS en Prospero te vermijden, heeft de KMS na
een btw-audit door een belastingdeskundige een aanvraag gedaan bij de btw-administratie
tot oprichting van een btw-eenheid KMS-Prospero. De administratie heeft die oprichting
goedgekeurd met ingang vanaf 1 december 2019.
De periode van de oprichting van Prospero in 2018 tot aan de inwerkingtreding van de btweenheid op 1 december 2019 is niet afgedekt door de btw-eenheid. Volgens de btw-audit zijn
verschillende interpretaties mogelijk van de toepassing van de btw-wetgeving over de jaren
2017, 2018 en 2019. Daarom heeft de KMS een voorziening van 0,7 miljoen euro aangelegd
ter financiering van de btw die de administratie mogelijk voor die periode zou kunnen terugvorderen.
De KMS gaat op basis van de btw-audit uit van een voorlopige verhouding van 95/5 belastbare versus niet-belastbare handelingen. De toepassing van het verhoudingsgetal zou, als
het door de btw-administratie wordt goedgekeurd na controle, resulteren in een jaarlijks
recurrente btw-terugvordering.
Uit het verslag aan de Koning bij de wetgeving over de oprichting van een btw-eenheid,
blijkt inderdaad de doelstelling om bijkomende btw-lasten tussen de leden van een btweenheid te vermijden. Maar het Rekenhof wijst erop dat uit dit verslag ook blijkt dat de
195 Als de KMS besluit een theaterproductie via de taxshelter te financieren, sluit hij een contract met Prospero. Daarin
komen beide, naast organisatorische aspecten, een bedrag aan personeelskosten voor het tot stand brengen van
de productie overeen dat de KMS zal factureren aan Prospero. De personeelskosten die de KMS aan Prospero
factureert liggen hoger dan het verzoek tot storting dat Prospero aan de KMS factureert, omdat het de bedoeling
is dat de investeerders dit saldo zullen financieren. De KMS neemt het deel van de productiekosten dat niet door
investeerders kan worden gefinancierd in het kader van taxshelter (het verzoek tot storting genaamd), ten laste.
Hoewel dit slechts een raming is omdat bij de sluiting van het contract het bedrag dat de investeerders zullen
financieren niet (of nog niet helemaal) bekend is, wordt het bedrag al contractueel vastgelegd. Prospero sluit niet
rechtstreeks met de investeerders een contract af, maar wel met een co-producent die op zijn beurt kaderovereenkomsten afsluit met de investeerders en die de administratieve en fiscale opvolging doet van het investeringsdossier. In het contract tussen Prospero en de co-producent wordt een financieringsplan becijferd, waarbij bepaald
wordt welke bedrag iedere partij moet financieren. Aangezien dit financieringsplan een raming is, kan het tijdens
de duur van de productie in onderling overleg worden aangepast. De bijdrage van de co-producent blijft beperkt
tot het bij de investeerders ingezamelde bedrag. Als hij er niet in slaagt het vooropgestelde bedrag bijeen te halen,
staat hij niet garant voor de financiering van het tekort. Als een investeerder een overeenkomst sluit met de coproducent, moet hij binnen drie maanden het overeengekomen bedrag aan de co-producent betalen, die daarvan
maar 80 % doorstort aan Prospero. De resterende 20 % wordt pas gestort nadat de fiscus een fiscaal attest heeft
bezorgd ten behoeve van de investeerder, na controle of aan de wettelijke bepalingen inzake fondsenwerving via
taxshelter is voldaan.
196 Facturatie van KMS aan Prospero van 2.850.000 euro versus facturatie Prospero aan de KMS van 1.892.159 euro
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invoering van de btw-eenheid op zich niet mag leiden tot een wijziging (vermindering of
vermeerdering) van het recht op btw-aftrek van haar leden noch tot enigerlei bijkomende
verplichting, wat hier wel het geval is. De fiscus kan bijgevolg na een controle een verhoudingsgetal bepalen dat veel minder gunstig is voor de KMS aangezien de oprichting van een
btw-eenheid niet mag resulteren in een structurele verlichting van de kostenstructuur van
de KMS die finaal door de federale Schatkist wordt gedragen in de vorm van terugbetaalde
btw. Eenzelfde resultaat zou op een transparante wijze kunnen worden bereikt door in
overleg met de bevoegde overheden de financieringsbehoeften van de KMS en de toelage
van de overheid objectief vast te stellen en eventueel aan te passen.
Volgens de KMS zou er al een eerste btw-controle geweest zijn waarbij het voorlopig verhoudingsgetal voor 2019 werd aanvaard en dus voorlopig voor 2020 behouden wordt. De
KMS deelde dit mee op 2 juni 2020 in het kader van de tegensprekelijke procedure over
de resultaten van de controle van de rekeningen 2019. Het Rekenhof neemt hiervan akte.
Op balansdatum 2019 blijkt een terug te vorderen btw van 330.992,16 euro versus een te
betalen btw van 239.376,94 euro, wat dus netto resulteert in een btw-terugvordering van
91.545,22 euro.

5

Algemene rekening

Het Rekenhof stelde bij de controle van de algemene rekening 2019197 de volgende verkeerde
of onterechte boekingen vast.
5.1
Balans en resultatenrekening
De KMS heeft een factuur van 226.831,49 euro voor investeringen in technisch materiaal
gefinancierd door Beliris niet geactiveerd maar volledig als een kost geboekt. Dat heeft een
negatieve impact van 173.319,3 euro op het resultaat van het boekjaar. De KMS gaat ermee
akkoord dat overeenkomstig zijn afschrijvingsregels198, de factuur uitgesplitst had moeten
worden tussen bestanddelen met aanschafwaarde van meer dan wel minder dan 620 euro.
Hij zal een specifieke aanrekeningsregel uitwerken voor dergelijke “gemengde” aankopen.
De KMS heeft eind 2018 openstaande schulden voor bedrijfsvoorheffing uit de periode 20152018 voor 191.871,06 euro afgeboekt en omgezet in een voorziening voor risico’s en lasten.
Dit saldo zou volgens de KMS op een nauwkeurige wijze en in samenspraak met de fiscus
bepaald zijn. Het Rekenhof heeft de FOD Financiën gevraagd dit saldo te bevestigen, maar
die bleek geen weet te hebben van een dergelijk saldo op 31 december 2019. Als het saldo
zonder voorwerp blijkt te zijn, moet het als een uitzonderlijk resultaat worden afgeboekt.
De KMS zal naar aanleiding van de informatie van de fiscale administratie zijn boekhouding aanpassen.
Naar aanleiding van een juridisch geschil plaatste de KMS in 2018 418.596,76 euro in consignatie bij de Deposito en Consignatiekas (DCK). Dat bedrag komt niet voor in de balans.

197 De bedrijfsrevisor stelde op 20 maart 2020 een verslag op over de rekeningen 2019 zonder zich uit te spreken over
het getrouw beeld ervan.
198 De waarderingsregel van de KMS voor afschrijvingen bepaalt dat activa waarvan de aanschaffingswaarde minder
dan 620 euro bedraagt, niet worden afgeschreven maar als een kost worden aangerekend. Technisch materiaal
wordt dan weer over vijf jaar afgeschreven.
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De KMS gaat akkoord dat de boekingen in 2018 hierover onvolledig waren en dat die consignatie uit de balans had moeten blijken. Als de uitspraak in dit juridisch geschil positief
zou zijn, zal een uitzonderlijk resultaat geboekt worden.
De materiële vaste activa die de KMS heeft gefinancierd met de 2,6 miljoen euro kapitaalsubsidies die hij in de periode 2009 en 2015 ontving van de FOD Mobiliteit (Beliris)199, zijn
nog altijd niet in de balans opgenomen200. Een deel van die activa zou volgens de KMS
eigendom van de Regie der Gebouwen zijn201. In de toelichting bij de algemene rekening
2019 heeft de KMS over het activeren van de kapitaalsubsidie van Beliris over de boekjaren
2009-2015 opgemerkt dat de verwerking via balansrekeningen actief-passief geregistreerd
werden en dat de regularisatie geen invloed op het resultaat heeft. De KMS bedoelt hiermee
dat de beperkte boekhoudkundige verwerking zoals ze in het verleden is gebeurd, eigenlijk volstaat omdat een correctie niet mogelijk is zonder het resultaat te beïnvloeden. Het
is bovendien niet eenvoudig om alle facturen waarvan de uitgaven door kapitaalsubsidies
werden gefinancierd op te zoeken om op basis hiervan een onderscheid te maken tussen
het eigendom van de activa van de KMS of van de Regie der Gebouwen. De instelling gaat er
van uit dat het merendeel van de activa sowieso al lang is afgeschreven. Dat is gedeeltelijk
correct, omdat afgaand op de ontvangen kapitaalsubsidies de meeste activa in 2009 werden
verworven terwijl veelal op drie jaar of vijf jaar wordt afgeschreven, maar dat is niet het geval voor kantoormeubilair (tien jaar) en voor gebouwen (33 jaar – in dit geval aangekochte
activa die door hun bestemming onroerend geworden zijn). De impact op het resultaat
daarvan is momenteel inderdaad niet te bepalen. De KMS engageert zich daarom om de
betreffende facturen uit het verleden die betrekking hebben op activa toebehorend aan de
Regie der Gebouwen af te zonderen en aan het Rekenhof in 2020 bekend te maken. Dan zal
blijken welke boekingen nog noodzakelijk zijn om de met kapitaalsubsidies gefinancierde
activa die eigendom zijn van de KMS correct in de rekeningen op te nemen.
De KMS vermeldt in de toelichting ook dat hij aan de Regie der Gebouwen de terugbetaling vraagt van 1.130.000 euro202 voor de werkzaamheden die hij in 2017 in de plaats van de
Regie der Gebouwen heeft uitgevoerd om het theater binnen de vooropgestelde tijdslimiet
opnieuw in gebruik te kunnen nemen. De Regie der Gebouwen betwist het principe van de
terugbetaling van deze werken niet, maar het dossier is momenteel nog niet rond, zodat de
KMS dit bedrag nog niet aan de Regie der Gebouwen kan factureren.
De fysieke inventaris van de activa die de KMS in 2013 heeft opgemaakt (muziekinstrumenten, informaticamateriaal, installaties…) is nog niet met de boekhouding afgestemd.
De KMS had al bij een vorige rekeningencontrole door het Rekenhof te kennen gegeven om
binnen vijf boekjaren na 1 januari 2018 de inventaris van de vaste activa en de boekhouding
199 In het kader van het op 13 september 1993 afgesloten samenwerkingsakkoord tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de functie van hoofdstad Brussel te bevorderen tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
200 Uit de uitvoering van de begroting van de FOD Mobiliteit (Beliris) blijkt dat de KMS in die periode 2.660.829,43 euro
kapitaalsubsidies heeft ontvangen, waarvan het grootste bedrag in 2009 (1.389.125,00 euro) en 930.336,11 euro in
de periode 2012-2015. De instelling neemt in haar balans alleen dit saldo van de ontvangsten op alsook het saldo
van de uitgaven uit dezelfde periode (768.721,75 euro).
201 Het zou gaan om activa die onroerend zijn geworden door bestemming waarbij het onroerend goed eigendom is
van de Regie der Gebouwen.
202 Ondertussen bezorgde de KMS een volledig dossier met verantwoordingsstukken aan de Regie der Gebouwen ter
nazicht; daarin is het precieze bedrag iets hoger (1.139.741 euro).
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te doen overeenstemmen via de daartoe bestemde software. Hiermee voldoet hij echter niet
aan artikel 16 en 17 van de wet van 22 mei 2003203.
5.2
Uitvoeringsrekening van de begroting
Voor het juridische geschil met de Opera Royal de Wallonie204 verhoogde de KMS de eind
2018 aangelegde voorziening (166.000 euro) in 2019 met 234.000 euro tot 400.000 euro. De
KMS oordeelde dat de voorziening onvoldoende het financiële risico van een mogelijk negatieve uitspraak afdekte. Die verhoging werd ten onrechte op de begroting aangerekend205,
waardoor het ESR-saldo is onderschat met 234.000 euro.

6

Conclusies en aanbevelingen

Ondanks een ESR-saldo van 653.454,00 euro in 2019 blijft de financiële situatie van de
KMS zorgwekkend. De KMS rekent op de financiering door taxshelter om zijn begroting in
evenwicht te houden. De verrichtingen van de producties die in 2019 via taxshelter werden
gefinancierd, werden echter pas in december gefactureerd. Het positieve effect van deze
financiering zal zich daardoor pas in 2020 manifesteren.
De financiering via taxshelter is bovendien niet geheel zonder risico. Dochteronderneming
Prospero moet het contractueel vooropgestelde bedrag daadwerkelijk gefinancierd krijgen
en de zware procedure zorgt voor een decalage tussen het moment dat contracten getekend
worden en er daadwerkelijk middelen ter beschikking zijn. Om deze financiering juridisch
sluitend te maken, moet de organieke wetgeving retroactief worden aangepast. Via de btweenheid sinds 1 december tussen de KMS en Prospero denkt de KMS niet alleen de btw
tussen de leden van de eenheid te vermijden maar ook btw te kunnen terugvorderen. Dat
laatste is echter nog onzeker.
De KMS moet in overleg met de bevoegde overheden zijn financieringsbehoeften en de
overheidstoelage objectief laten vaststellen en eventueel aanpassen, rekening houdend met
de zorgwekkende liquiditeit en het negatieve eigen vermogen. Dat kan gebeuren in het kader van de nieuwe beheersovereenkomst206.

203 Artikel 16 verplicht om omzichtig en te goeder trouw, ten minste eens per jaar de nodige opnemingen, verificaties,
onderzoekingen en waarderingen te verrichten om de inventaris per 31 december op te maken van al de bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook en van de daartoe bestemde eigen middelen. Die inventaris wordt opgesteld overeenkomstig de balansklassen van het algemene boekhoudplan bedoeld in artikel 5.
Overeenkomstig artikel 17 wordt de balans pas opgesteld nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht
met de gegevens van de inventaris.
204 Dit geschil gaat over de huur in 2015 van een tent van de Opéra royal de Wallonie waarin de KMS haar voorstellingen
kon laten doorgaan tot het einde van de renovatiewerken aan het theatergebouw.
205 Het aanleggen van een provisie voor risico’s en kosten is geen budgettaire verrichting. Op het begrotingsartikel
12.11 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector werd 234.000 euro te veel aangerekend.
206 De huidige beheersovereenkomst liep over de periode 2016-2019. Door het uitblijven van een volwaardige regering kon die nog niet worden vernieuwd.
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Regie van de
Gevangenisarbeid
In zijn 176e Boek wees het Rekenhof op verschillende problemen met de werking van de
Regie van de Gevangenisarbeid (RGA), de ADBA die werk verschaft aan gedetineerden.
De meeste bezoldigingen en sociale lasten die de Regie van de Gevangenisarbeid betaalt,
zijn de arbeidslonen aan de gedetineerden. De minimumweddeschalen die door een ministerieel besluit van 1 oktober 2004 werden vastgelegd, werden nooit geïndexeerd. Het Rekenhof stelde bovendien aanzienlijke verschillen per site vast in het gemiddelde bedrag van
de uitbetaalde arbeidslonen, en tussen sites in de bezoldigingen voor eenzelfde werk. Het
Rekenhof heeft ook opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd bij de interne beheersing
en de governance bij de Regie.
Het Rekenhof bezorgde de voorlopige resultaten van de controle van de algemene rekening
2019 op 3 juni 2020 aan de RGA en de beleidscel van de minister van Justitie. De RGA deelde
haar opmerkingen en antwoorden mee via e-mail op 10 juni 2020.
Aanbevelingen 176e Boek (p. 99-103)

Toestand op 31 mei 2020

Aan gedetineerden gestorte arbeidslonen
De RGA stort een arbeidsloon aan de
gedetineerden voor werk in een werkplaats,
voor huishoudelijk werk en voor de tijd die ze
doorbrengen in beroepsopleidingen.

Het koninklijk besluit van 26 juni 2019207 bepaalt
de toekenningsvoorwaarden en de bezoldiging
voor werk per uur, voor stukwerk en voor
beroepsopleiding vanaf 1 januari 2020.

Het Rekenhof had enerzijds gewezen op
het grote aantal uurtarieven in sommige
werkplaatsen en anderzijds op verschillen in
uurtarief tussen werkplaatsen voor gelijkaardig
werk.

Het
nieuwe
minimumtarief
per
uur
(0,75 euro / uur) komt neer op een verhoging
met nagenoeg 20 %. De maximumbezoldiging
per uur is vastgelegd op 4 euro / uur.

Het had aanbevolen:
•	
de toekenningsvoorwaarden voor de
bezoldigingen te vervolledigen (bijvoorbeeld
voor stukwerk) en het bedrag te herzien
van de verloning per uur, dat niet meer is
aangepast sinds 2004;

Het koninklijk besluit geeft de beheerscommissie
de opdracht om uurtarieven vast te leggen per
gevangenis en per type arbeid.
In haar zitting van 1 oktober 2019 deelde de
beheerscommissie mee van plan te zijn de
berekeningsmethodes voor de bezoldigingen en
voor de gepresteerde uren te harmoniseren.

•	de tarieven in de verschillende werkplaatsen
te harmoniseren en het aantal tarieven
te beperken, om het risico op willekeur te
verminderen.

207 Koninklijk besluit van 26 juni 2019 tot vaststelling van het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de inkomsten
uit arbeid en van de opleidingstoelage en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de tijd besteed aan vormingsactiviteiten in de gevangenis met arbeidstijd wordt gelijkgesteld.
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Aanbevelingen 176e Boek (p. 99-103)

Toestand op 31 mei 2020

Budgettaire transparantie
De beheerscommissie stelt een ontwerp
van begroting op, dat vervolgens moet
worden goedgekeurd door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers208.
Het Rekenhof had het gebrek aan transparantie
in de ontwerpen van begroting van de RGA
benadrukt, onder meer op het vlak van de
werkingskosten en de welzijnsprojecten.
Zo had het aanbevolen een afzonderlijk
begrotingsartikel te creëren voor die
welzijnsprojecten.

De begrotingsinformatie in de parlementaire
stukken van het jaar 2019 is nog steeds
ontoereikend. Bovendien wijkt ze soms
af van de budgettaire beslissingen van de
beheerscommissie.
Zo werden bij de aanpassing van de begroting
2019 van de RGA, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 14 november 2019, geen kredieten
ingeschreven.
Daarnaast bevatten de begrotingen van de
RGA geen details over de werkingskosten
(11,3 miljoen euro in 2019). De budgettaire
rapportering die periodiek wordt bezorgd aan de
FOD Bosa werd daarentegen herwerkt en bevat
die details.
Die
rapportering
omvat
thans
43 ontvangstenartikelen en 33 uitgavenartikelen,
allemaal niet-limitatief. Vanaf het boekjaar
2020 zullen twee artikelen, waaronder dat
voor de welzijnsprojecten, worden omgezet in
limitatieve kredieten.

Welzijnsprojecten
De RGA is begonnen de goederen te
identificeren en te documenteren die moeten
worden geboekt als vaste activa aangekocht
tussen 2016 en 2019 ten voordele van het DG
EPI. Ze zullen worden overgedragen aan het
DG in de loop van 2020. Vervolgens zal het DG
ervoor moeten zorgen dat ze correct worden
bewaard en geboekt210 zodat wordt bijgedragen
Die acties, welzijnsprojecten genoemd, bestaan
aan een getrouw beeld van het vermogen van de
in de organisatie van activiteiten voor de
federale Staat.
gedetineerden en de aankoop van goederen
(bijvoorbeeld materiaal voor sportbeoefening).

Sinds 2008 financiert de RGA met eigen
middelen diverse acties ter ondersteuningvan
het
directoraat-generaal
Penitentiaire
Inrichtingen van de FOD Justitie (DG EPI)209 voor
een gecumuleerd bedrag van 10,9 miljoen euro
op 31 december 2019, waarvan 0,5 miljoen euro
in 2019.

Het Rekenhof heeft erop gewezen dat de in het
kader van die acties aangekochte goederen niet
zijn geregistreerd in de balans van de RGA, noch
in die van het DG EPI, zelfs wanneer het om vaste
activa gaat. Bijgevolg zijn ze niet opgenomen in
de inventaris van het vermogen van de federale
Staat, waardoor ze mogelijk niet goed worden
bewaard (risico op diefstal of verduistering).
Het Rekenhof had aanbevolen die goederen
over te dragen aan het DG EPI en ze te boeken
op de balans van het DG.

208 Artikel 79 van de wet van 22 mei 2003.
209 Binnen het kader dat is vastgelegd in artikel 2, 1e lid, van het koninklijk besluit van 13 september 2004 tot vaststelling van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid.
210 Met inachtneming van artikel 7, 6e lid, van het koninklijk besluit van 10 november 2009.
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Aanbevelingen 176e Boek (p. 99-103)

Toestand op 31 mei 2020

Governance
De RGA wordt beheerd door een
beheerscommissie, die voornamelijk bestaat
uit leden van het DG EPI, de belangrijkste
commerciële en operationele partner van de
RGA. Bovendien is de leidend ambtenaar van de
RGA niet stemgerechtigd (wat het omgekeerde
is van de regels voor het Nationaal Instituut voor
Criminalistiek en Criminologie, een ADBA die
ook afhangt van de FOD Justitie).

Er wordt gewerkt aan een koninklijk besluit tot
bijwerking van het administratief beheer van de
RGA.
Daarnaast wijst het Rekenhof erop dat de
beheerscommissie onvolledig was in 2019,
aangezien een stemgerechtigd lid niet werd
benoemd door de minister van Justitie.

Het Rekenhof had aanbevolen maatregelen van
good governance goed te keuren (onder meer de
beheercommissie openstellen voor leden van
diverse herkomst en stemrecht toekennen aan
de leidend ambtenaar).
Interne beheersing
Hoewel maatregelen van interne beheersing
werden ingevoerd, beschikte de RGA niet
over een compleet systeem van interne
beheersing conform het koninklijk besluit van
17 augustus 2007211. Het Rekenhof had onder
meer gewezen op het gebrek aan een overzicht
en een evaluatie van de risico’s. Daarnaast
waren de bestaande maatregelen van interne
beheersing vaak beperkt bij gebrek aan human
resources, IT-integratie of procedures.
Gelet op de omvang en de verscheidenheid van
de risico’s, had het Rekenhof aanbevolen een
compleet systeem van interne beheersing te
implementeren, bijvoorbeeld via een globaal
actieplan.

Het actieplan dat de beheerscommissie heeft
goedgekeurd, voorziet erin een compleet
systeem van interne beheersing in te voeren
tegen eind 2021.
Uit het onderzoek ervan door het Rekenhof
bleek dat een aantal punten moeten worden
verbeterd met betrekking tot de ontplooiing
van sommige maatregelen, de planning van de
nodige human resources en de opvolging van de
invoering van het plan.
In afwachting van de invoering van het actieplan
blijven bepaalde tekortkomingen voortbestaan
op het vlak van de bewaring van goederen
(gevoelige goederen die verband houden met de
welzijnsprojecten en onverkochte goederen) en
de naleving van de functiescheiding. Daarnaast
heeft het Rekenhof er opnieuw op gewezen
dat veel verrichtingen contant worden betaald,
waarbij het soms om bedragen gaat die de
wettelijke maxima overschrijden.
De RGA zal de integratie van een “luik
resources” in het actieplan op de agenda van
een van de komende vergaderingen van de
beheerscommissie zetten, om ervoor te zorgen
dat de geplande acties tot een goed einde
kunnen worden gebracht.

211 Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de
federale uitvoerende macht.
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Bijlagen

Fedorest

25.900.335,66

3.107.702,46

14.352.570,24

Belgisch Telematicaonderzoeksnetwerk

Dienst voor
Wetenschappelijke en
Technische Informatie

11.627.698,84

Belgisch Commissariaatgeneraal voor de
Internationale
Tentoonstellingen

1.189.228,70

283.022.080,73

Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de Provinciën

Centrum voor Internationale
Conferenties Egmont IIEgmontpaleis

58.789.394,76

Administratieve dienst
met boekhoudkundige
autonomie belast met
het beheer van de
identiteitskaarten

507.390,60

50.038.297,22

Balanstotaal

Administratieve dienst
met boekhoudkundige
autonomie belast met
Consulaire Zaken

Naam

34.690.668,41

757.289,21

349.902,67

168.907,80

18.030.307,89

2.028.620,96

17.901.011,69

46.845.093,90

37.357.379,35

Opbrengsten

32.465.449,52

1.381.373,96

260.394,05

126.369,44

16.726.644,09

2.354.067,02

17.239.653,64

46.821.339,15

31.613.674,14

Kosten

2.225.218,89

-624.084,75

89.508,62

42.538,36

1.303.663,80

-325.446,06

661.358,05

23.754,75

5.743.705,21

Economisch
resultaat

Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie – 2019

Centrale Dienst voor Duitse
Vertaling

1

2.225.218,89

-624.084,75

49.508,62

42.538,36

-696.336,20

0,00

689.278,64

23.754,75

5.743.705,21

Over te dragen
resultaat

34.690.178,28

757.289,21

303.686,00

168.907,80

18.163.272,00

2.353.760,96

18.210.312,00

50.050.702,29

36.803.980,40

Ontvangsten

31.823.774,59

1.375.822,40

231.340,05

118.413,88

17.393.316,00

2.256.731,53

17.231.785,00

45.260.079,07

31.451.849,61

Uitgaven

2.866.403,69

-618.533,19

72.345,95

50.493,92

769.956,00

97.029,43

978.527,00

4.790.623,22

5.352.130,79

Budgettair
resultaat

De kerncijfers in volgende tabellen komen uit de algemene rekeningen opgesteld door de diensten en instellingen en houden dus geen rekening met de
correcties die het Rekenhof noodzakelijk acht na zijn controle. De ontvangsten, uitgaven en het budgettair resultaat komen uit de samenvattende rekening
van de begrotingsverrichtingen of, indien deze samenvattende rekening niet beschikbaar is, uit de uitvoeringsrekening van de begroting.

Kerncijfers

Bijlage 1
128

17.039.681,49

23.622.501,52

18.257.655,84

331.458.526,33

753.063.603,64

659.147.759,63

1.541.855.102,11

22.664.334,22

16.971.143,49

13.090.447,70

Koninklijk Belgisch Instituut
voor Ruimte-aëronomie

Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium

Koninklijk Meteorologisch
Instituut van België

Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika

Koninklijke Bibliotheek van
België

Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis

Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België

Koninklijke Sterrenwacht
van België

Nationaal Instituut
voor Criminalistiek en
Criminologie

Nationale
Veiligheidsoverheid

285.392,80

13.679.762,19

Restauratie en Hoteldienst
van Defensie

Sociale activiteiten

16.959.466,70

Regie van de
Gevangenisarbeid

654.135,48

31.630.528,01

Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen

Poolsecretariaat

10.932.594,95

1.195.372,14

Helena en Isabella
Godtschalck

Internationaal Perscentrum

Balanstotaal

Naam

551.003,06

16.037.387,82

17.696.481,10

3.471.468,82

7.159.051,46

16.368.365,08

11.593.191,91

19.298.429,16

16.402.102,23

18.633.229,66

18.775.801,19

12.507.481,19

8.711.047,08

8.218.251,82

30.875.758,64

4.062.199,06

3.471.590,45

Opbrengsten

479.211,73

16.208.124,08

15.851.932,54

5.455.311,08

1.760.265,60

16.652.728,78

14.697.874,73

19.329.489,68

17.034.215,51

16.535.557,54

18.289.119,16

15.721.834,91

8.748.994,20

13.846.185,60

32.768.102,10

3.917.999,15

3.343.130,88

Kosten

71.791,33

-170.736,26

1.844.548,56

-1.983.842,26

5.398.785,86

-284.363,70

-3.104.682,82

-31.060,52

-632.113,28

2.097.672,12

486.682,03

-3.214.353,72

-37.947,12

-5.627.933,78

-1.892.343,46

144.199,91

128.459,57

Economisch
resultaat

110.291,33

-120.192,21

1.249.214,56

-1.983.842,26

5.398.785,86

-284.363,70

-3.104.682,82

75.944,71

-632.113,28

2.097.672,12

486.682,03

-3.207.855,80

-37.947,12

-5.627.933,78

-1.892.343,46

144.199,91

128.459,57

Over te dragen
resultaat

551.003,06

16.871.465,00

17.411.151,86

3.471.468,82

7.052.099,47

14.759.068,79

14.097.799,00

20.179.006,00

28.327.178,00

19.489.634,00

19.561.330,00

16.007.126,00

8.634.410,00

13.499.762,00

34.403.664,00

3.243.875,00

N/A

Ontvangsten

477.365,58

16.493.194,00

16.217.557,89

3.456.192,64

2.166.947,94

12.909.928,62

14.740.558,00

19.479.750,00

18.970.393,00

18.971.931,00

18.126.979,00

14.986.866,00

8.131.000,00

13.782.216,00

34.032.684,00

3.756.218,00

N/A

Uitgaven

73.637,48

378.271,00

1.193.593,97

15.276,18

4.885.151,53

1.849.140,17

-642.759,00

699.256,00

9.356.785,00

517.703,00

1.434.351,00

1.020.260,00

503.410,00

-282.454,00

370.980,00

-512.343,00

N/A

Budgettair
resultaat
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Naam

106.813.280,23

Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten

Regie der Gebouwen

Kosten

Economisch
resultaat

2.603.389,47

12.065.193,29

86.622.052,31

11.869.278,63

88.857.872,72

180.039.337,96 180.470.979,13

2.482.000,00

16.325.433,82

195.914,66

-2.235.820,41

-431.641,17

-121.389,47

419.454.625,14 432.497.452,05 -13.042.826,91

Opbrengsten

487.396.220,90 669.365.905,93 653.040.472,11

10.383.872,39

179.765.992,68

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de
Voedselketen

Federaal Planbureau

374.032,13

Federaal Agentschap voor
de Schuld

185.124.189,96

Balanstotaal

16.325.433,82

195.914,66

-2.235.820,41

11.150.903,83

-121.389,47

0,00

Over te dragen
resultaat

Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer – 2019

Federaal Agentschap
voor de Opvang van
Asielzoekers

2

2.603.389,47

11.290.993,51

86.320.086,28

812.979.481,27 754.044.129,25

11.446.359,17

85.901.018,35

Budgettair
resultaat

58.935.352,02

155.365,66

-419.067,93

-1.072.647,75

-121.389,47

432.734.753,00 -13.298.917,00

Uitgaven

179.302.848,32 180.375.496,07

2.482.000,00

419.435.836,00

Ontvangsten

130

6.421.099,99

35.437.859,42

10.036.510,90

Opbrengsten

657.780.791,07

36.970.902,90

14.472.681,57

7.747.245,91

10.041.702,75

16.615.167,04

2.564.647,84

4.338.121,53

Delcredere – Rekening van de
Staat

Federaal Agentschap voor
Nucleaire Controle

Federaal Kenniscentrum voor
de Gezondheidszorg

Instituut voor de Gelijkheid
van Vrouwen en Mannen

Koninklijke Muntschouwburg

Nationaal Geografisch
Instituut

Nationaal Orkest van België

Proefbank voor Vuurwapens

2.290.513,28

11.319.301,81

16.843.108,53

56.832.594,63

10.165.871,81

20.796.170,56

28.388.522,38

24.666.620,84

3.465.284.865,00 207.604.458,00

5.221.508,93

Controledienst voor
de Ziekenfondsen
en Landsbonden van
Ziekenfondsen

Delcredere – Eigen rekening

78.619.777,33

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

Balanstotaal

14.354.808,51

Naam

-28.784,56

2.043.050,45

-50.134,30

Economisch
resultaat

2.020.828,09

11.781.961,20

15.618.352,72

56.123.349,93

7.924.355,95

15.301.041,26

25.872.279,86

849.102,32

269.685,19

-462.659,39

1.224.755,81

709.244,70

2.241.515,86

5.495.129,30

2.516.242,52

23.817.518,52

45.236.487,00 162.367.971,00

6.449.884,55

33.394.808,97

10.086.645,20

Kosten

6.490.308,70

35.713.620,28

10.036.510,90

Ontvangsten

6.267.683,92

37.821.714,04

10.182.241,64

Uitgaven

319.986,63

0,00

0,00

40.244,70

2.241.515,86

19.684,74

2.522.657,82

23.421.430,60

2.294.115,00

11.509.221,00

17.022.829,16

56.832.594,63

10.165.872,00

20.780.866,51

28.113.981,00

2.944.788,47

2.286.228,00

11.555.600,00

16.627.478,01

56.179.141,21

8.166.157,00

20.748.312,31

25.897.842,00

32.839,89

0,00 310.078.430,53 267.069.474,78

344.673,61

-770.502,80

593.365,70

Over te dragen
resultaat

Administratieve openbare instellingen met beheersautonomie - 2019

Bureau voor Normalisatie

3

7.887,00

-46.379,00

395.351,15

653.453,42

1.999.715,00

32.554,20

2.216.139,00

2.911.948,58

43.008.955,75

222.624,78

-2.108.093,76

-145.730,74

Budgettair
resultaat
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Naam

Dexia

832.996.677,12

650.832,74

Consumentenombudsdienst

206.356.585,82

Commissie voor de
Regulering van de
Elektriciteit en het Gas

301.955,76

33.950.363,80

Certi-Fed

Commissie voor
Nucleaire Voorzieningen

8.840.647,84

Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven

2.517.748,37

Belgische
Mededingingsautoriteit

5.744.608,46

36.474.375,46

Belgische Maatschappij
voor Internationale
Investering

Cel voor Financiële
Informatieverwerking

66.732.509,34

Belgisch Instituut
voor Postdiensten en
Telecommunicatie

63.008.784,73

127.687.983,13

Astrid

Belgoprocess

1.925.791.755,10

Apetra

3.364.347,67

Balanstotaal

868.993,66

608.716,07

14.515.804,46

3.828.245,29

5.150.711,90

6.091.768,64

64.694.274,30

10.797.671,90

3.325.551,09

41.795.680,08

67.368.345,21

-91.928.614,14

4.679.597,31

Kosten

42.580,44

0,00

0,00

-2.598.004,32

72.317,42

466.545,35

1.278.439,67

82.974,78

-1.444.532,88

30.524.969,84

13.121.881,73

272.221.780,87

-50.685,60

Economisch
resultaat

13.251.383,53 2.273.488.552,06 -2.260.237.168,53

911.574,10

608.716,07

14.515.804,46

1.230.240,97

5.223.029,32

6.558.313,99

65.972.713,97

10.880.646,68

1.881.018,21

72.320.649,92

80.490.226,94

180.293.166,73

4.628.911,71

Opbrengsten

Gelijkgestelde instellingen – 2019

Agentschap voor
Buitenlandse Handel

4

4.628.911,71

Ontvangsten

0,00

42.580,44

0,00

0,00

-2.598.004,32

72.317,42

0,00

1.179.623,03

1.008.959,83

-1.444.532,88

21.138.112,84

12.259.183,09

65.185.935,00

911.574,10

608.716,07

15.469.429,49

1.961.241,00

5.195.286,52

6.094.111,50

66.782.274,00

6.577.989,06

4.370.291,97

72.108.789,00

76.624.661,01

272.221.780,87 116.328.304,39

-50.685,60

Over te dragen
resultaat

31.214.367,00

827.280,29

555.211,06

15.668.845,07

2.656.783,00

5.195.286,52

6.123.690,73

65.168.060,00

8.773.681,90

3.053.279,92

91.863.163,00

69.676.141,31

98.178.871,80

4.678.190,64

Uitgaven

33.971.568,00

84.293,81

53.505,01

-199.415,58

-695.542,00

0,00

-29.579,23

1.614.214,00

-2.195.692,84

1.317.012,05

-19.754.374,00

6.948.519,70

18.149.432,59

-49.278,93

Budgettair
resultaat

132

158.324.828,71

Fonds voor Spoorweginfrastructuur
1.321.000,00

1.246.985,24

3.524.827,38

102.709.835,87

2.943.047,73

4.385.726,14

37.960.855,95

Opbrengsten

1.327.614,81

588.197,07

3.343.408,63

102.831.125,34

2.413.476,26

4.385.726,14

37.919.008,87

Kosten

12.492,67

6.004.374,42

Interfederaal Centrum
voor Gelijke Kansen
en Bestrijding van
Discriminatie en
Racisme

9.101.450,47

1.287.354,85
9.373.224,37

1.287.354,85

22.415.363.196,66 2.202.111.433,12 2.227.350.765,99

Instituut voor de
Nationale Rekeningen

Infrabel

206.526,82

2.998.148,25

Fonds voor Dringende
Geneeskundige
Hulpverlening

Hoge Raad voor de
Zelfstandigen en de
KMO

2.385.480.960,05

2.821.537,65

Federaal
Migratiecentrum

Federale Participatieen Investeringsmaatschappij

3.017.413,23

52.768.025,02

Balanstotaal

European Underground
Research Infrastructure
for Disposal of
Nuclear Waste in Clay
Environment

Egov

Naam

-271.773,90

0,00

-25.239.332,87

-6.614,81

658.788,17

181.418,75

-121.289,47

529.571,47

0,00

41.847,08

Economisch
resultaat
Ontvangsten

Uitgaven

2.943.048,00

4.385.726,00

2.422.477,00

4.385.726,00

520.571,00

0,00

41.847,08

Budgettair
resultaat

-574.022,90

0,00

0,00

-6.614,81

625.848,76

181.418,75

9.101.457,00

1.287.354,85

55.243.490,51

1.321.000,00

1.077.894,00

1.699.038,76

9.675.480,00

1.278.633,93

-3.834.780,97

1.344.339,00

9.334.097,47

1.525.760,23

-574.023,00

8.720,92

59.078.271,48

-23.339,00

-8.256.203,47

173.278,53

0,00 131.151.381,00 251.442.540,00 -120.291.159,00

520.571,47

0,00

41.847,08 104.511.023,20 104.469.176,12

Over te dragen
resultaat
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196.262.617,69

1.020.715.887,96

201.921.750,09

TUC Rail

Zephyr-Fin

299.828,99

27.272.248,19

271.378.812,44

Studiecentrum voor
Kernenergie

Vermogen van de
Koninklijke Militaire
School

4.436.124,84

Sociaal
Verwarmingsfonds
Stookolie,
Lamppetroleum en
Propaan in bulk

104.549.262,81

60.697.912,45

Paleis voor Schone
Kunsten

Sciensano

2.513.369,30

Ombudsdienst voor
Energie

Nationale Instelling
voor Radioactief Afval
en Verrijkte Splijtstoffen

3.595.437,98

3.281.838,88

Nationale Arbeidsraad

0,00

6.816.437,72

170.071.638,14

169.647.560,92

13.585.973,69

78.267.122,37

32.696.806,89

1.744.000,00

604.796,89

26.048.732,17

Koninklijk Gesticht van
Mesen

3.619.498,69

Opbrengsten

3.578.674,98

Balanstotaal

Koninklijk Belgisch
Filmarchief

Naam

2.022.905,24

6.868.294,58

169.992.256,38

171.566.030,23

17.045.677,91

72.241.116,01

33.489.187,88

1.549.186,00

187.912.848,38

3.660.965,51

638.231,49

4.311.355,46

Kosten

-2.022.905,24

-51.856,86

79.381,76

-1.918.469,31

-3.459.704,22

6.026.006,36

-792.380,99

194.814,00

8.349.769,31

-65.527,53

-33.434,60

-691.856,77

Economisch
resultaat

3.595.437,98

1.635.855,00

4.198.051,00

Ontvangsten

3.561.379,70

917.068,00

4.305.435,00

Uitgaven

13.585.973,00

N/A

32.284.166,00

1.744.000,00

17.030.380,00

N/A

32.203.006,00

1.597.796,12

-2.022.805,24

0,00

0,00

7.281.754,00

21.820,00

6.755.093,00

0,00 150.646.871,78 150.400.054,58

-3.204.344,35 184.457.144,00 183.722.828,00

-3.459.704,22

3.766.213,47

-35.659,16

180.302,65

0,00 133.166.720,79 180.957.475,48

-65.527,53

-33.434,60

-691.856,77

Over te dragen
resultaat

-21.820,00

526.661,00

246.817,20

734.316,00

-3.444.407,00

N/A

81.160,00

146.203,88

-47.790.754,69

34.058,28

718.787,00

-107.384,00

Budgettair
resultaat

134

17.772.940,00

463.037.664,00 664.658.665,00

Regie der Gebouwen

War Heritage Institute

23.219.309,49

Koninklijk Instituut voor
het Kunstpatrimonium

13.830.448,00

8.824.839,39

2.623.307,83

9.961.260,49

Belgisch Commissariaatgeneraal voor de
Internationale
Tentoonstellingen

Opbrengsten

Balanstotaal

Laattijdige rekeningen – 2018

Naam

5

12.699.503,00

758.176.961,00

8.571.963,70

728.296,60

Kosten

1.130.945,00

-93.518.296,00

252.875,69

1.895.011,23

Economisch
resultaat

1.180.945,00

-93.518.296,00

36.984,75

1.895.011,23

Over te dragen
resultaat

8.467.580,76

1.610.297,84

Uitgaven

14.471.408,00

14.032.188,00

818.089.167,75 867.684.916,18

8.792.338,10

2.292.333,00

Ontvangsten

439.220,00

-49.595.748,43

324.757,34

682.035,16

Budgettair
resultaat
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1

Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium

Koninklijk Belgisch Instituut
voor Ruimte-aëronomie

Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen

Algemeen Rijksarchief en
Rijksarchief in de Provinciën

Naam

11

Lonen en sociale lasten

Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep

Verwervingen van
overigeinvesteringsgoederen

74

41

Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep

41

Lonen en sociale lasten

Aankoop niet-duurzame
goederen en diensten

12

11

Lonen en sociale lasten

Verwervingen van overige
investeringsgoederen

74

11

Lonen en sociale lasten

Omschrijving

11

Art.

4.822.800,00

0,00

3.867.500,00

561.978,00

70.531,00

2.215.090,00

13.611.374,00

51.988,00

11.160.109,00

Begroting
voorlopige
kredieten

4.632.800,00

0,00

3.867.500,00

611.978,00

136.531,00

2.429.090,00

13.281.374,00

177.988,00

11.018.109,00

Begroting
(inclusief art.
79/2 wet 2003)

Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie - 2019

4.870.338,53

7.153,09

4.362.515,62

566.487,00

115.633,00

2.403.284,00

14.163.980,00

156.923,76

11.397.755,92

Gerealiseerd

47.538,53

7.153,09

495.015,62

4.509,00

45.102,00

188.194,00

552.606,00

104.935,76

237.646,92

Overschrijdingen
voorlopige
kredieten

237.538,53

7.153,09

495.015,62

0,00

0,00

0,00

882.606,00

0,00

379.646,92

Overschrijding
(inclusief art.
79/2 wet 2003)

Het Rekenhof heeft voor de toepassing van de artikelen 79/2 en 91 van de wet van 22 mei 2003 enkel rekening gehouden met de overdrachten en overschrijdingen die afdoende en tijdig verantwoord waren.

Kredietoverschrijdingen

Bijlage 2

136

Aankoop niet-duurzame
goederen en diensten

Verwervingen van overige
investeringsgoederen

12

74

Koninklijke Sterrenwacht van
België

Lonen en sociale lasten

11

Verwervingen van overige
investeringsgoederen

74

Koninklijke Musea voor
Schone Kunsten van België

Inkomensoverdrachten vzw’s

33

Lonen en sociale lasten

Nieuwbouw van gebouwen

72

Koninklijke Musea voor Kunst 11
en Geschiedenis

Lonen en sociale lasten

11

Koninklijke Bibliotheek van
België

Lonen en sociale lasten

Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep

41

11

Lonen en sociale lasten

Verwervingen van overige
investeringsgoederen

74

11

Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep

Omschrijving

41

Art.

Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika

Koninklijk Meteorologisch
Instituut van België

Naam

95.020,00

758.486,00

6.249.000,00

555.397,00

0,00

9.344.000,00

0,00

10.735.000,00

8.301.735,00

0,00

7.052.000,00

99.900,00

0,00

Begroting
voorlopige
kredieten

235.020,00

838.486,00

6.249.000,00

883.397,00

0,00

9.344.000,00

150.000,00

10.515.000,00

8.301.735,00

0,00

6.752.000,00

249.900,00

0,00

Begroting
(inclusief art.
79/2 wet 2003)

198.852,83

847.673,39

6.375.432,00

576.116,00

61.442,00

9.447.471,00

150.000,00

10.904.664,06

8.692.665,00

6.497,92

7.030.359,44

228.646,50

36.956,01

Gerealiseerd

103.832,83

89.187,39

126.432,00

20.719,00

61.442,00

103.471,00

150.000,00

169.664,06

390.930,00

6.497,92

0,00

128.746,50

36.956,01

Overschrijdingen
voorlopige
kredieten

0,00

9.187,39

126.432,00

0,00

61.442,00

103.471,00

0,00

389.664,06

390.930,00

6.497,92

278.359,44

0,00

36.956,01

Overschrijding
(inclusief art.
79/2 wet 2003)
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Inkomensoverdrachten vzw’s

Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep

33

41

Poolsecretariaat

Inkomstenoverdrachten binnen
een institutionele groep

46

Verwervingen van overige
investeringsgoederen

Aankoop niet-duurzame
goederen en diensten

Omschrijving

12

Art.

Nationale Veiligheidsoverheid 74

Nationaal Instituut
voor Criminalistiek en
Criminologie

Naam

0,00

3.441.848,00

30.000,00

3.283.169,00

3.419.555,00

Begroting
voorlopige
kredieten

8.000,00

3.592.848,00

30.000,00

3.283.169,00

3.419.555,00

Begroting
(inclusief art.
79/2 wet 2003)

8.000,00

3.441.948,85

494.240,52

3.658.000,00

3.577.576,23

Gerealiseerd

8.000,00

100,85

464.240,52

374.831,00

158.021,23

Overschrijdingen
voorlopige
kredieten

0,00

0,00

464.240,52

374.831,00

158.021,23

Overschrijding
(inclusief art.
79/2 wet 2003)

138

Naam

Art.

21

Verwervingen van
overigeinvesteringsgoederen

74

Regie der Gebouwen

Inkomensoverdrachten
gezinnen

34

Rente op overheidsschuld

Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep

Inkomensoverdrachten vzw’s

33

41

Inkomensoverdrachten
bedrijven

Inkomensoverdrachten lokale
overheden

43

32

Inkomensoverdrachten
gezinnen

34

Rente op overheidsschuld

Inkomensoverdrachten vzw’s

33

21

Rente op overheidsschuld

21

Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de
Voedselketen

Aankoop van niet-duurzame
goederen en diensten

12

Lonen en sociale lasten

Omschrijving

2.931.178,00

105.138,00

2.881.266,46

30.000,00

0,00

0,00

59.380,00

74.761.284,00

28.126.519,00

85.230.707,00

1.600,00

14.675.475,00

67.425.520,00

Ontwerpbegroting

17.137,63

27.515.231,95

82.430.886,89

Gerealiseerd

2.931.178,00

105.138,00

3.267.374,46

156.982,00

9.340,00

755.022,00

191.789,00

74.761.284,00

28.126.519,00

3.878.210,41

114.772,48

3.080.083,75

155.365,11

9.340,00

754.321,34

191.280,85

75.976.642,30

47.170.276,50

85.230.707,00 190.245.129,92

1.600,00

14.675.475,00

67.425.520,00

Ontwerpbegroting
(inclusief art.
91 wet 2003)

Administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer – 2019

Federaal Agentschap voor de 11
Opvang van Asielzoekers

2

947.032,41

9.634,48

198.817,29

125.365,11

9.340,00

754.321,34

131.900,85

1.215.358,30

19.043.757,50

105.014.422,92

15.537,63

12.839.756,95

15.005.366,89

Overschrijding
ontwerpbegroting

947.032,41

9.634,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.215.358,30

19.043.757,50

105.014.422,92

15.537,63

12.839.756,95

15.005.366,89

Overschrijding
(inclusief art.
91 wet 2003)
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Naam

Inkomensoverdrachten
bedrijven

Inkomensoverdrachten binnen
een institutionele groep

Kapitaaloverdrachten

Kredietverlening

Aflossing leningen

41

65

84

91

Omschrijving

32

Art.

16.298.831,00

100.000,00

0,00

282.500,00

0,00

Ontwerpbegroting

16.298.831,00

100.000,00

0,00

282.500,00

0,00

Ontwerpbegroting
(inclusief art.
91 wet 2003)

16.311.786,82

5.574.441,55

4.000.000,00

285.397,10

1.674.844,53

Gerealiseerd

12.955,82

5.474.441,55

4.000.000,00

2.897,10

1.674.844,53

Overschrijding
ontwerpbegroting

12.955,82

5.474.441,55

4.000.000,00

2.897,10

1.674.844,53

Overschrijding
(inclusief art.
91 wet 2003)

140

1.366.000,00

6.216.000,00

0,00

0,00

1.145.040,00

3.318.672,00

99.013,00

770.900,00

Begroting AUB

1.366.000,00

6.216.000,00

0,00

60.236.681,00

2.121.040,00

4.845.672,00

117.293,00

770.900,00

Begroting
(inclusief art.
79/2 wet 2003)

2.204.904,00

6.513.324,00

1.000.000,00

60.236.137,00

2.071.666,00

4.841.886,00

103.336,67

1.610.297,84

Gerealiseerd

838.904,00

297.324,00

1.000.000,00

60.236.137,00

926.626,00

1.523.214,00

4.323,67

839.397,84

Overschrijding
AUB

(1) 

Het Rekenhof heeft de kredietoverschrijdingen van het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen enkel op globaal niveau kunnen beoordelen.

Verwervingen van overige
investeringsgoederen

Kapitaaloverdrachten

65

74

Inkomensoverdrachten
bedrijven

32

Lonen en sociale lasten

Huurgelden

24

11

Rente op overheidsschuld

21

Regie der Gebouwen

War Heritage Institute

Verwervingen van overige
investeringsgoederen

74

Omschrijving

Koninklijk Instituut
voor het kunstpatrimonium

Art.

(1)

Naam

Laattijdige rekeningen – 2018

Belgisch Commissariaatgeneraal voor de
Internationale
Tentoonstellingen

3

838.904,00

297.324,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

839.397,84

Overschrijding
(inclusief art.
79/2 wet 2003)
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Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
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