REKENHOF

Voorbereiding van de administratieve openbare instellingen, de
administratieve diensten met
boekhoudkundige autonomie en
de staatsbedrijven op de boekhoudkundige verplichtingen van
de comptabiliteitswet van 22 mei
2003

Verslag goedgekeurd in de algemene vergadering van
het Rekenhof van 5 januari 2011

Inhoud

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

Inleiding
3
1.1 Voorwerp van het onderzoek .............................................. 3
1.2 Controlemethodologie......................................................... 4
1.3 Tegensprekelijke procedure................................................ 9
1.4 Opbouw van het verslag ....................................................10
Toepassingssfeer van de wet van 22 mei 2003
11
2.1 Wettelijke bepalingen.........................................................11
2.2 Kwalificatie volgens de instellingen ....................................12
2.3 Indicatieve lijst van entiteiten .............................................15
2.4 Invloed van de kwalificatie op het onderzoek .....................16
Huidig boekhoudsysteem versus het toekomstige
17
3.1 Algemene en begrotingsboekhouding................................17
3.2 Genormaliseerd boekhoudplan ..........................................18
3.3 Aanrekenings- en waarderingsregels.................................19
3.4 Aanrekenen op basis van vastgestelde rechten .................20
3.5 Reconciliatie tussen algemene en begrotingsrekeningen ..21
3.6 Vastleggings- en begrotingsboekhouding ..........................21
3.7 Rapportering over de algemene boekhouding ...................22
3.8 Rapportering over de begrotingsboekhouding ...................23
3.9 Termijnen ..........................................................................23
Overstap naar de nieuwe boekhoudwetgeving
25
4.1 Projectmatige aanpak ........................................................25
4.2 Nood aan ondersteuning ...................................................25
4.3 Analyse van de verschillen tussen het oude en nieuwe
boekhoudsysteem .....................................................................26
4.4 Moeilijkheden met betrekking tot de invoering van de nieuwe
boekhoudregels.........................................................................27
Huidige boekhoudsoftware
29
5.1 Gebruik van software .........................................................29
5.2 Gelijktijdig boeken .............................................................31
5.3 Begrotingsboekhouding .....................................................31
5.4 Software en rapportering ...................................................32
Toekomstige boekhoudsoftware
33
6.1 Aanpasbaarheid van de software ......................................33
6.2 Genereren van de gevraagde financiële informatie ............34
6.3 Nieuwe software ................................................................34
6.4 Alternatieve oplossingen....................................................35
Intern competentiebeheer
37
7.1 Voldoende personeel .........................................................37
7.2 Voldoende competenties ...................................................38
7.3 Initiatieven om lacunes op te vangen .................................38
7.4 Functiescheiding................................................................39
Interne audit
40
Uitvoeringsbesluiten
42
Algemeen besluit en aanbevelingen
44
10.1 Algemeen besluit .............................................................44
10.2 Aanbevelingen .................................................................47
Bijlagen
51

Voorbereiding van de administratieve openbare instellingen, de administratieve diensten
met boekhoudkundige autonomie en de staatsbedrijven op de boekhoudkundige
verplichtingen van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 – Rekenhof, januari 2011

2

1

Inleiding

1.1 Voorwerp van het onderzoek
Vanaf 2012 moeten de administratieve openbare instellingen (AOI), de
autonome diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA) en de
staatsbedrijven (SB) (hierna: de entiteiten) een algemene en begrotingsboekhouding1 voeren conform de vereisten van de comptabiliteitswet van 22 mei 20032 en het koninklijk besluit van 10 november 20093.
De instellingen die vandaag het boekhoudsysteem (moeten) volgen van
de wet van 17 juli 19754 zijn in principe vertrouwd met een uitgewerkt
boekhoudsysteem. De instellingen van openbaar nut van de wet van
16 maart 19545 zijn wettelijk verplicht een algemene boekhouding te
voeren op basis van de principes van de dubbele boekhouding. Omdat
de wetgever nooit een uitgewerkt boekhoudsysteem heeft opgelegd,
past elke instelling een eigen systeem toe dat in min of meerdere mate
geïnspireerd is op de boekhoudwetgeving van de ondernemingen, al
dan niet geïntegreerd met een begrotingsboekhouding op basis van het
zgn. stelsel van beheer (cf. artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 april
19546). De wet van 1954 laat in de praktijk veel vrijheid toe bij het voeren van de boekhouding, de classificatie van de rekeningen en de op1
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Onder boekhouding verstaan we een gestructureerd systeem van boeken
en rekeningen gestaafd met verantwoordingsstukken en inventarisgegevens waarvan de gezamenlijke coherentie een wezenlijk bestanddeel
vormt van een regelmatige boekhouding en haar bewijskracht (en dus van
de controleerbaarheid). Het boekhoudsysteem is aangepast aan de aard
en de omvang van de entiteit, gaat uit van het zonder uitstel, getrouw, naar
tijdsorde en volledig inschrijven en boeken van de verrichtingen op basis
van gedagtekende verantwoordingsstukken in boeken en op rekeningen
op basis van de principes van het dubbel boekhouden, een rekeningstelsel
en wordt minstens éénmaal per jaar gecorrigeerd (in het kader van de afsluitverrichtingen) door middel van de inventariswerkzaamheden.
Onder algemene boekhouding verstaan we een boekhoudsysteem gericht
op een financiële rapportering volgens de principes van het dubbel boekhouden over het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de
activiteiten van de entiteit. Onder een begrotingsboekhouding verstaan we
een boekhoudsysteem gericht op een financiële rapportering over de uitvoering van de begroting, en met name het gebruik van de machtiging om
gelden te ontvangen en uit te geven.
Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat. De wet treedt voor deze entiteiten
krachtens artikel 2 van de Programmawet van 22 december 2008 in werking op 1 januari 2012.
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.
Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen.
Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen
van openbaar nut.
Koninklijk besluit van 7 april 1954 houdende algemeen reglement op de
begroting en de comptabiliteit van de bij de wet van 16 maart 1954 bedoelde instellingen van openbaar nut.
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maak van zowel de jaarrekening als de uitvoeringsrekening van de begroting. Sommige instellingen voeren een boekhouding die sterk aansluit
bij de principes van de dubbele boekhouding uit de private sector, andere voeren een sui generis boekhouding. Ook de wijze van aanrekenen in
de algemene en begrotingsboekhouding kan verschillen naargelang de
instelling.
De ad hoc boekhoudsystemen van de instellingen sui generis (op basis
van hun organieke wet) vertonen eveneens grote variaties.
Ook voor de staatsdiensten met afzonderlijk beheer ontbreekt vandaag
een duidelijk wettelijk kader voor het te volgen boekhoudsysteem. Artikel 140 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit (GWRC)7
laat het aan de Koning over om voor elke staatsdienst modaliteiten van
het financieel beheer vast te stellen. De voorwaarden inzake het financieel beheer zijn per staatsdienst afzonderlijk vastgelegd bij koninklijk besluit. Deze modaliteiten bleven in regel eerder vaag en voor interpretatie
vatbaar. Ze zijn heterogeen en kennen belangrijke verschillen naargelang de FOD of POD waaronder de staatsdienst ressorteert8. Er bestaat
bv. geen eenvormig kader voor het voeren van de vermogenscomptabiliteit. De ene dienst voert een boekhouding die beantwoordt aan de
boekhoudwetgeving van de private sector, een andere een rudimentaire
vermogenscomptabiliteit. Dit geldt ook voor de begrotingsboekhouding
waar naargelang de staatsdienst de aanrekeningsregels verschillen of
op een andere manier worden toegepast.
In alle gevallen wijken de vandaag gebruikte boekhoudsystemen af van
de wet van 22 mei 2003. Het nieuwe systeem bevat weliswaar kenmerken van de boekhouding van de ondernemingen maar vertoont anderzijds zoveel particulariteiten dat het mag worden beschouwd als een sui
generis boekhoudsysteem, met een op de behoeften van de publieke
sector en het Europees Stelsel van Rekeningen afgestemd boekhoudplan en waarderings-, boekings- en aanrekeningsregels. Ook de wijze
waarop de begrotingsboekhouding moet worden gevoerd en geïntegreerd in de algemene boekhouding, met daarbij het onderscheid tussen
vastleggingen en vereffeningen, vormt voor de meeste instellingen en
diensten een nieuw gegeven.
1.2 Controlemethodologie
1.2.1 Doelstelling van het onderzoek
Willen de betrokken entiteiten op 1 januari 2012 kunnen starten met een
openingsbalans die beantwoordt aan de nieuwe wet, moet deze in feite
kunnen worden afgeleid uit de eindtoestand van 2011. Dat betekent dat
zij in principe bij het afsluiten van de rekeningen van het jaar 2011 klaar
zouden moeten zijn om in 2012 de overgang te kunnen maken.

7
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Koninklijk besluit van 17 juli 1991 (B.S. van 21.8.1991) houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.
e
Zie Rekenhof, 164 Boek, “Beheersautonomie toegekend aan sommige
staatsdiensten",p. 232 e.v. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Het onderzoek moet leiden tot een inzicht in de wijze waarop de staatsdiensten en instellingen zich voorbereiden op de nieuwe wetgeving en
tot een sensibilisering van alle betrokkenen om organisatorisch, procedureel en juridisch tijdig de nodige voorbereidingen te treffen die nodig
zijn om een correcte toepassing van de nieuwe comptabiliteitsregels
vanaf 1 januari 2012 te kunnen verzekeren.
Het onderzoek wil aan de hand van volgende onderzoeksvragen nagaan
of de entiteiten in staat zullen zijn een boekhouding te voeren die beantwoordt aan de wettelijke vereisten, hoe zij zich hier op voorbereiden
en op welke problemen zij gebeurlijk stoten:
1. Welk boekhoudsysteem (boekhoudplan, waarderings- en aanrekeningsregels) gebruikt de entiteit vandaag voor het voeren van de algemene en de begrotingsboekhouding?
2. Welke initiatieven werden genomen of zullen worden genomen om
indien nodig het bestaande boekhoudsysteem aan te passen aan de
nieuwe wetgeving? Volstaan deze initiatieven om in 2012 de overstap te maken?
3. Welke boekhoudsoftware gebruikt de entiteit? Vloeien de algemene
en budgettaire rekeningen op een automatische en dus zonder verdere manipulatie uit deze software voort?
4. Maakt deze software het de entiteit mogelijk (zonder grote aanpassingen) over te stappen naar de wet van 22 mei 2003 (en te beantwoorden aan de vereisten inzake het dubbel boekhouden en de integratie van de algemene en de begrotingsboekhouding)? Kan deze
software de gevraagde boekhoudkundige informatie genereren met
het oog op de integratie van de rekeningen van de entiteit in de jaarrekening van de federale Staat? Indien niet, welke initiatieven werden er reeds genomen om aangepaste software in huis te halen?
5. Heeft de entiteit vandaag de nodige boekhoudkundige knowhow in
huis voor het houden van een boekhouding conform de wet van
22 mei 2003 (d.w.z. kennis inzake het dubbel boekhouden, het voeren van een vastleggingsboekhouding, de opsplitsing van de begrotingsontvangsten en -uitgaven volgens de economische classificatie,…)? Welke initiatieven worden overwogen om gebeurlijke lacunes
op te vangen?
6. Welke in uitvoering van de wet van 22 mei 2003 vereiste uitvoeringsbesluiten en maatregelen moeten nog worden getroffen? In
welke mate zijn deze onontbeerlijk voor de entiteiten om zich volledig
voor te bereiden op de nieuwe wet?
De vragen met betrekking tot de door de entiteiten gebruikte boekhoudsoftware hebben niet de bedoeling een best of op te stellen van
deze software. Ze willen enkel in algemene zin nagaan of de entiteiten
voldoende inzicht hebben in de finaliteit van deze software en de opportuniteit ervan in het kader van de wet van 22 mei 2003.
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1.2.2 Juridisch en normenkader
Het onderzoek situeert zich binnen het volgende juridisch kader:


Wet van 22 mei 2003 die in werking treedt vanaf 1 januari 2012 voor
de AOI, ADBA en het SB;



Koninklijk besluit van 10 november dat eveneens op 1 januari 2012
in werking treedt voor de AOI, ADBA en het SB.

Verschillende bepalingen van de wet van 22 mei 2003 moeten nog verder worden uitgewerkt. Ter illustratie hiervan de volgende verplichtingen
in de wet van 22 mei 2003:


het voeren van de algemene boekhouding en het opstellen van de
jaarrekening overeenkomstig de bepalingen van het algemene
boekhoudplan (artikel 5);



het hechten van de verrichtingen aan het boekjaar of aan het begrotingsjaar tijdens hetwelk ze hebben plaats gehad op basis van vastgestelde rechten die beantwoorden aan de in de wet vastgelegde
voorwaarden (artikelen 7 en 8);



een algemene boekhouding die betrekking heeft op het geheel van
de verrichtingen, bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen
van welke aard ook (artikel 11);



het voeren van de algemene boekhouding volgens de gebruikelijke
regels en de beginselen van het dubbel boekhouden (artikel 12);



het methodisch boeken van de verrichtingen in de rekeningen van de
algemene boekhouding en voor zover ze ook een begrotingsverrichting uitmaken, simultaan in de rekeningen van de begrotingsklassen
(artikel 13);



het methodisch klasseren van de verantwoordingsstukken en op
toegankelijke wijze bewaren ervan (artikel 14);



het bijhouden en bewaren van de boeken en de dagboeken op een
wijze die hun materiële continuïteit, hun regelmatigheid en de onveranderlijkheid van de boekingen verzekert (artikel 15);



het verrichten, omzichtig en te goeder trouw, ten minste eens per
jaar van de nodige opnemingen, verificaties, onderzoekingen en
waarderingen om de inventaris per 31 december op te maken van alle bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard en
van de daartoe bestemde eigen middelen (artikel 16);



de opmaak van de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening, de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische classificatie, en de toelichting (artikel 17);
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het opstellen van een jaarverslag over de activiteiten en de evolutie
van de belangrijkste financiële gegevens (artikel 18);



het voeren van een begrotingsboekhouding in relatie met de algemene boekhouding, met aanrekening van ontvangsten en uitgaven
op basis van vastgestelde rechten ten laste van vastleggings- en
vereffeningskredieten (artikelen 22 en 24);



het opstellen van een rekening van uitvoering van de begroting volgens de onderverdelingen van de goedgekeurde begroting, en met
toelichting (artikel 27);



de organisatie van de boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen,
en de definitie van de beslissings-, de uitvoerings-, de registratie-, de
bewarende en de toezichtsfuncties die de noodzakelijke scheiding
van die functies voorzien en de manier bepalen waarop de personen
die ervoor instaan verantwoording afleggen (artikel 29);



de toepassing van de bijzondere bepalingen in de wet met betrekking tot de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (titel III, hoofdstuk II), de administratieve openbare instellingen
(titel III, hoofdstuk III) en de staatsbedrijven (titel III, hoofdstuk IV).

Bij koninklijk besluit van 10 november 2009 werd inmiddels in uitvoering
van artikel 5, eerste lid, van de wet van 16 mei 20039 het boekhoudplan
vastgesteld. De aandacht wordt gevestigd op volgende bepalingen:


toepassing van het genormaliseerd boekhoudplan van het koninklijk
besluit van 10 november 2009 (artikel 3, § 1);



afzonderlijke opname in de boekhouding van de bijkomende gegevens die nodig zijn voor de consolidatie of voor de naleving van de
geldende Europese normen (artikel 3, § 2);



opstellen van een inventaris (op dezelfde manier opgesteld als het
genormaliseerd boekhoudplan) van de bezittingen, vorderingen,
schulden en verplichtingen, evenals van het nettopatrimonium (artikel 4);



vaststellen van de regels voor de waardering van de inventaris,
evenals voor de vorming en de aanpassing van de afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s, en voor de
herwaarderingen(artikel 5);



opstellen van de balans en de resultatenrekening met nakoming van
de in de afdelingen 3 en 5 van het KB voorziene waarderings-, boekings- en aanrekeningsregels (artikel 17);

9

Wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie
van de controle door het Rekenhof.
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opstellen van een samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen van het jaar met nakoming van de in de afdelingen 3 en 5
van het koninklijk besluit voorziene waarderings-, boekings- en aanrekeningsregels (artikel 17).
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1.2.3 Onderzoeksmethode
Met brief van 10 februari 2010 heeft het Rekenhof 67 federale entiteiten
(bijlage 1) en hun verantwoordelijke ministers ervan op de hoogte gebracht dat het een onderzoek wil uitvoeren naar de voorbereiding van de
in artikel 2 van de wet van 22 mei 2003 bedoelde entiteiten op de boekhoudkundige verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van deze
wet en van het koninklijk besluit van 10 november 2009 dat in toepassing van artikel 5, eerste lid, van de wet van 16 mei 2003 werd uitgevaardigd.
Het onderzoek richt zich op de huidige instellingen van openbaar nut
van de wet van 16 maart 1954 (voor zover zij geen financiële, commerciële of industriële activiteit uitoefenen) evenals op sommige sui generis
instellingen (die wettelijk verplicht zijn jaarlijks rekeningen aan het Rekenhof voor te leggen), alle staatsdiensten met afzonderlijk beheer (opgericht in toepassing van artikel 140 van de GWR) en één staatsbedrijf.
Ook een aantal instellingen die vandaag reeds cyclisch worden gecontroleerd, maar die vanaf 2012 als AOI onder de jaarlijkse controle vallen,
worden bij het onderzoek betrokken.
De FOD Budget & Beheer werd eveneens geconsulteerd om na te gaan
of hij initiatieven heeft genomen of overweegt te nemen om te entiteiten
te begeleiden in hun proces naar de toepassing van de nieuwe wet.
Eind maart 2010 werden via mail gedetailleerde vragenlijsten voorgelegd aan de door de entiteiten aangeduide contactpersonen. Aan de
FOD Budget en Beheerscontrole werd een afzonderlijke vragenlijst
voorgelegd.
65 entiteiten en de FOD Budget en Beheerscontrole hebben geantwoord. Twee instellingen reageerden niet10.
Het onderzoek is gevoerd aan de hand van de op de vragenlijsten verstrekte antwoorden.
1.3 Tegensprekelijke procedure
In het kader van een informele tegensprekelijke procedure is een voorontwerp van verslag met de voorlopige onderzoeksresultaten voorgelegd aan de contactpersonen van de 67 entiteiten, evenals aan de FOD
Budget en Beheerscontrole, samen met een aantal tabellen met een
synthese van de antwoorden op de belangrijkste vragen (bijlage 2)11. 13
entiteiten, de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid reageerden op het voorontwerp van verslag en/of de tabellen. In dit verslag is
rekening gehouden met deze reacties.
10

11

Instituut voor gerechtelijke opleiding en Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Eigen vermogen.
Als bijlage bij dit verslag zijn overzichtstabellen opgenomen met de antwoorden van de verschillende entiteiten op de meest relevante vragen.
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In dit verslag worden op basis van de analyse van de ontvangen antwoorden de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek weergegeven. Het bevat geen entiteitgebonden vaststellingen maar formuleert
algemene vaststellingen en aanbevelingen die niet noodzakelijk van
toepassing zijn op elke afzonderlijke entiteit.
Het Rekenhof heeft zijn ontwerpverslag op 20 oktober 2010 toegestuurd
aan de minister van Begroting, de staatssecretaris voor Begroting en de
minister van Financiën.
De minister van Begroting en de staatssecretaris voor Begroting hebben
op 19 november 2010 geantwoord dat het verslag van het Rekenhof een
goed beeld schetst van de stand van zaken van de voorbereiding van de
entiteiten op de naleving van de boekhoudkundige verplichtingen voorzien in de wet van 22 mei 2003. Ze besluiten dat er nog een grote inspanning nodig zal zijn om de voorziene inwerkingtreding op 1 januari
2012 probleemloos te laten verlopen. Aan de FOD Budget & Beheerscontrole werd gevraagd om onder meer op basis van het verslag van het
Rekenhof begin 2011 een evaluatie te maken van de haalbaarheid om
de wet op een succesvolle manier in werking te laten treden op 1 januari
2012. Indien nodig zal er dan moeten worden overwogen of het niet beter is de inwerkingtreding met één jaar uit te stellen.
De minister van Financiën heeft met brief van 26 november 2010 om
een verlenging van de antwoordtermijn tot eind december gevraagd,
waardoor het onmogelijk was zijn repliek in dit verslag te verwerken.
1.4 Opbouw van het verslag
Op de eerste plaats wordt de vraag gesteld welke entiteiten vanaf
1 januari 2012 onder de toepassing vallen van de wet van 22 mei 2003
(punt 2). Die vraag heeft niet alleen betrekking op deze die het voorwerp
uitmaken van het onderzoek, maar ook op degene die (zouden kunnen)
voldoen aan de in de wet vastgestelde voorwaarden. Van de entiteiten
die het nieuwe boekhoudsysteem moeten toepassen mocht worden
verwacht dat zij medio 2010 niet alleen een klare kijk hebben op de
kenmerken van hun huidige boekhouding en de belangrijkste verschillen
met het systeem van de wet van 22 mei 2003 (punt 3), maar ook dat zij
bezig zijn deze (projectmatig) te overbruggen (punt 4). Cruciaal hierbij is
dat zij beschikken over aangepaste software. Omdat de huidige software
mogelijk niet beschikt over de vereiste functionaliteiten rijst de vraag of
de entiteiten deze tekorten onderkennen (punt 4) en initiatieven nemen
om ze op te vangen (punt 5). Voorts is het belangrijk dat zij over de juiste competenties beschikken en maatregelen nemen om deze zo nodig te
verwerven (punt 7). Tot slot wordt ingegaan op de vraag of de entiteiten
al over een interne audit in de zin van de wet van 22 mei 2003 beschikken (punt 8) en welke maatregelen er nog op reglementair vlak moeten
worden genomen (punt 9). Het algemeen besluit met de aanbevelingen
maakt het voorwerp uit van punt 10.
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2

Toepassingssfeer van de wet van 22 mei 2003

Dit onderzoek strekt er niet toe een exhaustieve lijst op te maken van
alle diensten die onder de toepassing vallen van de wet van 22 mei
2003. Voor de 67 federale diensten die initieel bij het onderzoek werden
betrokken, werd wel in eerste instantie nagegaan of ze onder het toepassingsveld van de nieuwe wet vallen. Het Rekenhof verrichtte een
analyse vanuit verschillende uitgangspunten. Voor de huidige instellingen van openbaar en de sui generis instellingen werd nagegaan of ze
een statutaire opdracht van commerciële, financiële of industriële aard
vervullen zoals bedoeld in de wet van 15 juli 1975, dan wel of ze werden
opgericht met het prioritair doel tegemoet te komen aan de behoeften
van algemeen belang en bijgevolg volgens de nieuwe wet als administratieve openbare instellingen (AOI) zouden kunnen worden beschouwd.
2.1 Wettelijke bepalingen
Volgens de voorbereidende parlementaire documenten12 van de wet van
22 mei 2003 houdt de definitie die wordt gegeven aan de administratieve
openbare instellingen rekening met de intrinsieke administratieve aard
van de instellingen, los van de aangewende juridische vormen. Zij werden immers opgericht met het prioritaire doel tegemoet te komen aan de
behoeften van algemeen belang, buiten elke commerciële overweging,
wat hen binnen de non-profitsector doet vallen. Daarbij wordt er ook op
gewezen dat bepaalde administratieve openbare instellingen privaatrechtelijke structuren hebben aangenomen (van vzw of instellingen van
openbaar nut) of dat zij zelfs een juridische vorm uit de commerciële
sector kunnen aannemen zonder daarmee hun statuut van administratieve openbare instellingen te verliezen.
Dat deze administratieve openbare instellingen vanaf 1 januari 2012 niet
langer het boekhoudsysteem van hun privaatrechtelijke structuur (zoals
vzw, instelling van openbaar nut, naamloze vennootschap) moeten toepassen, volgt ook uit de hierna vermelde wetgeving.
Op grond van artikel 17, § 4, 1°, van de wet van 27 juni 192113 zijn de
bepalingen inzake het voeren van een boekhouding niet van toepassing
op de vzw’s die wegens de aard van hun hoofdactiviteit onderworpen
zijn aan bijzondere, uit een wetgeving of een overheidsreglementering
voorvloeiende regels betreffende het houden van hun boekhouding en
betreffende hun jaarrekening, voor zover zij minstens gelijkwaardig zijn
aan die bepaald op grond van deze wet. Artikel 37, § 4, van dezelfde
wet bevat een eendere bepaling voor de stichtingen van openbaar nut.
Voor de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen geldt op basis van artikel 1, eerste lid, 2°,
12
13

Parl. St. Kamer, DOC 50 1870/001, nr. 114, p. 57.
Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk,
de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.
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van de wet van 17 juli 1975 (zoals gewijzigd door artikel 125 van de wet
van 22 mei 2003) dat zij niet als ondernemingen in de zin van deze wet
moeten worden beschouwd wanneer het gaat om administratieve openbare instellingen bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 mei 2003. Op
die manier haalt de wetgever alle administratieve openbare instellingen
die een commerciële vorm hebben aangenomen uit het toepassingsgebied van de wet van 17 juli 197514.
Verder bepaalt artikel 126, § 1, van de wet van 22 mei 2003 dat de bepalingen van de organieke wet of van het statuut van de administratieve
openbare instellingen die zijn onderworpen aan de wet van 22 mei 2003
niet langer uitwerking hebben in de mate dat zij tegenstrijdig of nietconform zijn met de bepalingen van die wet.
De toepassing van deze bepalingen heeft belangrijke gevolgen voor die
vzw’s, stichtingen van openbaar nut en vennootschappen die vanaf
2012 moeten worden beschouwd als administratieve openbare instellingen in de zin van artikel 2 van de wet van 22 mei 2003. Deze oefening
moet dan ook bij voorrang worden gedaan.
De instellingen met rechtspersoonlijkheid daarentegen die een statutaire
opdracht van commerciële, financiële of industriële aard vervullen in de
zin van artikel 1, eerste lid, 3°, van de wet van 17 juli 1975 zijn verplicht
het boekhoudsysteem van de (private) ondernemingen toe te passen en
rekeningen neer te leggen bij de Nationale Bank15. Deze wettelijke bepaling blijft onverkort bestaan, ook na de inwerkingtreding van de wet van
22 mei 2003. Hieruit volgt dat de instellingen met een statutaire opdracht
van commerciële, financiële of industriële aard geen administratieve
openbare instellingen zijn in de zin van de wet van 22 mei 2003. Zij vallen voor hun algemene boekhouding rechtstreeks onder de toepassing
van de wet van 17 juli 1975 en blijven verder werken volgens de huidige
(boekhoudkundige) regeling. Voor de entiteiten die onder de wet van 16
maart 1954 vallen, houdt dat in dat zij voor hun begrotingsboekhouding
(behoudens afwijkende bepalingen) deze wet moeten naleven.
2.2 Kwalificatie volgens de instellingen
Acht openbare instellingen met rechtspersoonlijkheid antwoorden dat zij
een opdracht van commerciële, financiële of commerciële aard vervullen
in de zin zoals in de wet van 17 juli 1975 is bedoeld
Uit nadere analyse blijkt dat er voor de Nationale Delcrederedienst
(NDD) elementen zijn die erop wijzen dat deze entiteit rechtstreeks (en
dus niet via een organieke bepaling) onder de wet van 17 juli 1975 valt.
De NDD valt in die benadering niet onder de toepassing van de wet van
14
15

Parl. St. Kamer, DOC 50 1870/001, nr. 103, p. 53.
Op grond van artikel 7 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot
uitvoering van het wetboek van vennootschappen wordt ter griffie van elke
rechtbank van koophandel een register bijgehouden van de openbare instellingen die een statutaire opdracht vervullen van commerciële, financiële
of industriële aard en bedoeld worden in artikel 1, eerste lid, 3°, van de wet
van 17 juli 1975.
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22 mei 2003 en wordt om die reden in het kader van het onderzoek niet
beschouwd als een AOI. Deze zienswijze stemt ook overeen met een
analyse van de instelling zelf16.
In het geval van het Nationale Instelling voor Radioactief afval en Splijtstoffenverwerking (NIRAS) is het niet duidelijk of het gaat om een entiteit
die rechtstreeks is bedoeld in artikel 1 van de wet van 17 juli 1975. De
instelling past deze wet toe, maar de vraag stelt zich of dit gebeurt als
een instelling met een statutaire opdracht van commerciële, financiële of
industriële aard. Het Rekenhof beschikt in het kader van dit onderzoek
over te weinig elementen om hierover eenduidige uitspraken te kunnen
doen. Het komt toe aan de minister van Begroting, in samenspraak met
de toezichthoudende ministers, dit nader te onderzoeken. In afwachting
dat op dit vlak definitief uitsluitsel kan worden gegeven, beschouwt het
Rekenhof deze instelling als een dienst die in de toekomst aan de nieuwe wet zal zijn onderworpen.
In de andere gevallen17 gaat het om instellingen die weliswaar antwoorden dat zij een statutaire opdracht vervullen in de zin van de wet van
17 juli 1975 maar die tegelijk van mening zijn dat zij onder de toepassing
vallen van de wet van 22 mei 200318. Hun antwoord kan eerder worden
begrepen dat zij een algemene boekhouding voeren volgens de principes van de boekhoudwet van de ondernemingen zonder dat zij werkelijk
moeten worden gecatalogeerd als instellingen met een statutaire opdracht van commerciële, financiële of industriële aard. Deze instellingen
worden dan ook door het Rekenhof in het kader van het onderzoek als
AOI beschouwd die onder het toepassingsveld van de nieuwe wet vallen.
Het is van groot belang eenduidig te bepalen of een entiteit al dan niet
de statutaire opdracht bedoeld in de wet van 17 juli 1975 vervult, zodat
er geen enkele twijfel kan bestaan over het te volgen boekhoudsysteem.
Het Rekenhof kan hiervoor wel elementen aanreiken maar het komt niet
aan hem toe op dit vlak definitief uitsluitsel te geven, het zijn de bevoegde ministers die dit in eerste instantie moeten onderzoeken en hierover
een beslissing moeten nemen.
De volgende tabel vergelijkt het antwoord van de entiteiten (CAT 2003N
entiteit) op de vraag of zij onder de toepassing van de nieuwe wetgeving
vallen met het oordeel van het Rekenhof (CAT2003N).
16

17

18

Een tegenindicatie zou kunnen worden gevonden in het feit dat de NDD
vandaag als zodanig niet is het opgenomen in het register van de griffie
van de rechtbank van koophandel.
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB), Centrale Dienst voor
sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA), Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie,
Normalisatiebureau, Participatiefonds (PF) en Studiecentrum voor Kernenergie (SCK).
Met uitzondering van het SCK, een instelling van openbaar nut met privaatrechtelijk karakter. Deze entiteit is opgenomen in categorie 3 van de indicatieve lijst gevoegd als bijlage bij het wetsontwerp houdende organisatie van
de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (Parl. St. Kamer - DOC 50 1870/001 van 18 juni 2002, p. 165).
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De verschillen kunnen als volgt worden geduid:
1. Vier AOI vermelden ten onrechte dat zij niet onder de toepassing
vallen van de wet van 22 mei 200319.
2. Voor twee diensten van algemeen bestuur (AB) zouden nog bijkomende maatregelen moeten worden getroffen om hun rechtspositie
in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de wet van
22 mei 200320.
3. Voor drie andere afwijkingen zijn er voldoende argumenten voor de
gevolgde indeling21.
4. Twee entiteiten roepen mogelijk valabele argumenten in om zichzelf
buiten de toepassingsfeer van de wet te plaatsen22. Om redenen van
voorzichtigheid worden deze entiteiten in het onderzoek behouden.
De resultaten en aanbevelingen van het onderzoek zijn voor hen
maar relevant wanneer zij officieel worden gecatalogeerd als AOI.
Drie entiteiten zouden op basis van de door hen bezorgde informatie in
principe in 2012 niet meer zelfstandig bestaan23, zodat zij in hun huidige
hoedanigheid in 2012 niet onder de toepassing van de wet van 22 mei
2003 vallen. Mocht dit anders verlopen, zijn de onderzoeksresultaten
ook van belang voor deze diensten.

19

20

21

22
23

Koninklijke Schenking, Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck, Studiecentrum voor Kernenergie en Vermogen van de Koninklijke
Militaire School. In zijn antwoord van 26 augustus 2010 bevestigt het
NGFB dat de entiteit onder de toepassing valt van de wet.
Deposito- en Consignatiekas en Studie- en documentatiecentrum "oorlog
en hedendaagse maatschappij".
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (ADBA), Internationaal Perscentrum (ADBA) en Koninklijk Gesticht van Mesen (AOI).
Rentenfonds en NIRAS.
Instituut voor de Nationale Rekeningen (naar FOD Economie), Nationale
Kas voor Rampenschade (naar de FOD Financiën) en Nationale Kas voor
Oorlogspensioenen (naar de Pensioendienst voor de overheidssector).
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2.3 Indicatieve lijst van entiteiten
Uit het overzicht van de antwoorden van de entiteiten op de vragen van
het Rekenhof kan worden afgeleid dat de vraag naar de afbakening van
het toepassingsgebied van de wet van 22 mei 2003 pertinent en dringend is.
In dit verband wijst het Rekenhof ook op de indicatieve lijst van instellingen die onder de toepassing vallen van de wet en die is bijgevoegd aan
het wetsontwerp. In zijn repliek op het advies van de Raad van State dat
het de wetgever toekomt als bijlage de limitatieve lijst op te stellen van
de diensten die behoren tot de categorieën 2, 3 en 4, wees de regering
erop dat het in het kader van de naleving van de Europese regels inzake
comptabiliteit en de opmaak van de rekeningen belangrijk is dat alle
overheidsdiensten en -instellingen worden opgenomen in de consolidatie om zo een getrouw beeld te geven van de economische en budgettaire toestand. In die context heeft de Belgische wetgever niet de bevoegdheid bepaalde diensten te ontrekken van de institutionele eenheid
"overheid" waartoe zij behoren. Bijgevolg was de regering van mening
dat de regels die de classificatie bepalen van de diensten in elk van de
categorieën volstaan. Verder blijkt dat het de bedoeling is een geactualiseerde en regelmatig aan te vullen lijst als bijlage bij het boekhoudbesluit te voegen24.
Deze lijst zal ongetwijfeld een belangrijke rol spelen bij het bepalen of
een entiteit al dan niet onder de toepassing van de wet valt en dit niet
alleen voor de 67 entiteiten die opgenomen werden in de bevraging omdat hun rekeningen vandaag door het Rekenhof worden gecontroleerd.
De lijst is als zodanig niet rechtscheppend. De wet draagt immers de
Koning niet rechtstreeks op een dergelijke lijst op te stellen. Een instelling die intrinsiek aan de voorwaarden van een administratieve openbare
instelling voldoet25 zal verplicht zijn het boekhoudsysteem van de wet
van 22 mei 2003 te volgen, ook al is zij niet in de lijst opgenomen.
De FOD Budget en Beheerscontrole stelt in zijn antwoord de publicatie
van een lijst als bijlage van het koninklijk besluit van 10 november 2009
in het vooruitzicht. Die publicatie moet verzekeren dat de in artikel 2 van
de wet van 22 mei 2003 bedoelde entiteiten het nieuwe boekhoudsysteem toepassen.
In de voorbereidende parlementaire documenten bij de wet wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van de institutionele eenheid "overheid"26. In
de mate dat deze als perimeter voor de toepassingssfeer van de wet
van 22 mei 2003 zou worden gebruikt, moet worden nagegaan of de
informatie die over de institutionele sectoren op de website van de Nationale Bank beschikbaar is, voldoende actueel en volledig is om als criterium te worden gebruikt.
24
25
26

Parl. St. Kamer - DOC 50 1870/001, nr. 46, p. 31.
Parl. St. Kamer - DOC 50 1870/001, nr. 110, p. 55.
Parl. St. Kamer - DOC 50 1870/001, nr. 46, p. 31.
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De vraag naar de toepassingssfeer van de wet is ook van belang voor
tal van andere entiteiten, zoals de zogenaamde staatsdiensten van het
oud regime27 of voor de instellingen sui generis28 waarvan de rekeningen vandaag niet door het Rekenhof worden gecontroleerd maar die als
administratieve openbare instelling onder de toepassing vallen van de
wet van 22 mei 2003.
2.4 Invloed van de kwalificatie op het onderzoek
In bijlage 2 van dit verslag zijn overzichtstabellen opgenomen met voor
de meest relevante vragen de gestructureerde informatie uit de antwoorden van de 67 entiteiten die initieel bij het onderzoek zijn betrokken.
Bij de bespreking van de analyse van de antwoorden op de verschillende vragenlijsten is enkel rekening gehouden met de antwoorden van de
entiteiten die vermoedelijk of mogelijk onder de toepassing van de wet
vallen. De twee entiteiten die niet hebben geantwoord vallen buiten de
analyse maar op basis van de beschikbare informatie gaat het om administratieve openbare instellingen die onder de toepassing vallen van de
wet van 22 mei 2003, zodat de onderzoeksresultaten ook voor hen van
belang zijn.
De verdere bespreking van de resultaten van het onderzoek heeft dus
betrekking op 59 entiteiten opgedeeld in de volgende vier categorieën29:

27

28
29

Bv. Stichting Helena et Isabella Godtschalck - Gesticht voor oude zeelieden te Oostende.
Bv. Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.
De entiteiten "niet beantwoord" (beide met rechtspersoonlijkheid) worden
hierna bij de AOI geteld.
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3

Huidig boekhoudsysteem versus het toekomstige

De wet van 22 mei 2003 voert een boekhouding in op basis van een
gesloten duaal systeem waarin de basisboekhouding de algemene dubbele boekhouding is die de concordantie verzekert met de begrotingscomptabiliteit die zich erin integreert. Voor zover de verrichting ook een
begrotingsverrichting is moet de boeking en de aanrekening simultaan
gebeuren in de beide (algemene en budgettaire) boekhoudingen en dit
op het moment van de vaststelling van het recht30.
De algemene boekhouding van de entiteiten heeft betrekking op het
geheel van de verrichtingen, de bezittingen, rechten, schulden en verplichtingen van welke aard ook (artikel 11 van de wet). De begroting
voorziet in en machtigt alle verrichtingen met een financiële afwikkeling,
die voor eigen rekening tot stand worden gebracht met derden (artikel 19). De begrotingcomptabiliteit wordt gevoerd in relatie met de algemene boekhouding (artikel 22).
Het Rekenhof peilde naar de belangrijke kenmerken van de bestaande
boekhoudsystemen ("as is") als indicatie van de "afstand" met het nieuwe boekhoudsysteem ("to be") van de wet van 22 mei 2003 en de gebeurlijke aandachtspunten voor de verschillende entiteiten bij het overbruggen van deze verschillen.
In de tabellen in bijlage 2 van dit verslag wordt een overzicht gegeven
van de antwoorden die door de bevraagde entiteiten op de in het kader
van het onderzoek gestelde vragen werden gegeven.
Hieruit kan worden afgeleid dat zij een duidelijk zicht hebben op de verplichtingen die voortvloeien uit de vigerende wetgeving wat betreft het
voeren van de boekhouding volgens de principes van de algemene
boekhouding en de begrotingsboekhouding, maar dat bij de praktische
uitvoering ervan zich toch nog heel wat problemen stellen. Een en ander
wordt hierna verder geïllustreerd.
3.1 Algemene en begrotingsboekhouding
Artikel 4 van de wet van 22 mei 2003 legt de entiteiten op een algemene
rekening op te stellen die bestaat uit de jaarrekening en, voor zover een
wettelijke bepaling hen niet vrijstelt van het opmaken van een begroting,
uit de rekening van uitvoering van de begroting. Geen enkele entiteit
beroept zich op de in artikel 4 opgenomen wettelijke vrijstelling.
Uit de antwoorden blijkt dat de meeste entiteiten (51) vandaag al vertrouwd zijn met de principes van de algemene boekhouding, en meer
bepaald van het dubbel boekhouden, enerzijds, en van de begrotingsboekhouding, anderzijds. In de meeste gevallen vloeit dit voort uit de
toepasselijke wetgeving zoals de wet van 16 maart 1954. De vaststelling
geldt ook voor de toekomstige ADBA hoewel de reglementering hier
30

Parl. St. Kamer, DOC 50 1870/001, nr. 54, p. 34.
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meer vrijheid laat. De meeste van deze entiteiten hebben blijkbaar de
mogelijkheden die hun koninklijke besluiten betreffende het financieel
beheer bieden op het gebied van rapportering over het patrimonium en
de activa en passiva, gebruikt voor het voeren van een algemene boekhouding volgens de principes van het dubbel boekhouden.
Dit betekent echter niet dat de entiteiten zonder aanpassingen de wet
van 22 mei 2003 kunnen toepassen, aangezien de vereisten op het vlak
van de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding van de
wet van 2003 verschillen van de huidige reglementeringen. Bovendien
geven enkele entiteiten (8) te kennen enkel een algemene boekhouding
(4) of enkel een begrotingscomptabiliteit (4) te voeren. Zij zijn mogelijk
om die reden niet vertrouwd met de principes van de andere boekhouding.
Een aantal entiteiten die afzonderlijk rapporteren over zowel de algemene boekhouding als over de begrotingsboekhouding antwoorden ten
onrechte dat zij geen onderscheid maken tussen de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding omdat ze qua aanrekeningsregels geen onderscheid maken tussen de algemene boekhouding en de
begrotingsboekhouding of omdat ze de gegevens van de begrotingsboekhouding manueel afleiden van de algemene boekhouding.
Anderzijds blijkt dat in een aantal gevallen de algemene boekhouding
beperkt blijft tot het opmaken van een gedeeltelijke balans of staat van
activa en passiva, waarbij de resultaatsverrichtingen enkel in de begrotingsboekhouding worden opgevolgd. Deze entiteiten zijn wel vertrouwd
met het dubbel boekhouden zonder dat zij een volwaardige algemene
boekhouding voeren.
3.2 Genormaliseerd boekhoudplan
De wet van 22 mei 2003 legt het werken met een genormaliseerd boekhoudplan op, met naast de algemene rekeningen (klassen 1 t/m 7) ook
de begrotingsrekeningen (klassen 8 en 9). De nieuwe boekhoudwet onderscheidt daarnaast ook nog de eigenlijke begrotingsboekhouding
waarbij wordt aangerekend op begrotingsartikelen. Het geheel kan worden omschreven als een geïntegreerd duaal boekhoudsysteem waarbij
enerzijds het boekhoudplan in de algemene boekhouding een onderscheid maakt tussen algemene en begrotingsrekeningen en anderzijds
er een link bestaat met de eigenlijke aanrekening op de begrotingsartikelen in de begrotingsboekhouding.
Dat de entiteiten vertrouwd zijn met de algemene boekhouding en de
begrotingsboekhouding zegt niet voldoende over de draagwijdte van
deze boekhoudingen. Het is echter relevanter te weten of entiteiten over
een goedgekeurd boekhoudplan beschikken dat is gebaseerd op het
MAR31 en/of waarin voldoende onderscheid wordt maakt tussen algemene boekhouding en begrotingscomptabiliteit.

31

Koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel.
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De meeste entiteiten (34) blijken wel te beschikken over een (al dan niet
goedgekeurd) boekhoudplan. In de praktijk lijkt men echter ver af te
staan van een geïntegreerde algemene en begrotingsboekhouding op
basis van een boekhoudplan met algemene en begrotingsrekeningen,
gelinkt aan de begrotingsartikelen. Tal van entiteiten geven aan dat zeker de koppeling met de eigenlijke begrotingsboekhouding niet gerealiseerd is. Ook nuanceert men in een aantal gevallen dat de situatie op
vlak van algemene boekhouding eerder theoretisch is en dat de mogelijkheden van het systeem niet ten volle worden benut.
De entiteiten die vandaag met een boekhoudplan werken, steunen zich
daarbij in belangrijke mate op het MAR, maar niet alle entiteiten (27)
hebben vandaag alle verschillen tussen het huidige systeem en de vereisten van de nieuwe wet geanalyseerd, laat staan ten gronde. Het feit
dat zij vandaag vertrouwd zijn met een dubbele boekhouding op basis
van een bedrijfseconomisch boekhoudplan mag hen bijgevolg niet blind
maken voor het feit dat zij het nieuwe en afwijkende boekhoudplan van
de wet van 22 mei 2003 in hun systemen moeten integreren.
Het verslag aan de Koning bij het boekhoudbesluit van 10 november
2009 geeft hierbij aan dat de wet van 17 juli 1975 een belangrijk referentiekader vormt, dat wat de balansrekeningen betreft de inspiratie vooral
in de bepalingen die van toepassing zijn op de ondernemingen werd
gevonden, maar dat het specifieke karakter van de openbare sector significante aanpassingen noodzakelijk heeft gemaakt met betrekking tot
de resultatenrekening32.
3.3 Aanrekenings- en waarderingsregels
De wet van 22 mei 2003 en het boekhoudbesluit van 10 november 2009
leggen in het kader van de algemene boekhouding specifieke verplichtingen op inzake aanrekenings- en waarderingsregels en met betrekking
tot de opmaak van de inventaris van alle bezittingen, rechten, schulden
en verplichtingen van welke aard ook en de eigen middelen die daartoe
bestemd zijn, de waardering van de inventaris (de vorming en aanpassing van de afschrijvingen, waardeverminderingen en herwaarderingen,
en voorzieningen voor risico’s) en de afstemming van de inventaris met
de boekhouding.
Het Rekenhof heeft nagegaan in welke mate de bevraagde entiteiten
momenteel al aan voornoemde verplichtingen voldoen.
In de entiteiten waar men een volledige algemene boekhouding voert op
transactiebasis (vooral de AOI) bestaan er waarderingsregels, wordt
gebruik gemaakt van overlopende rekeningen en voorzieningen en bestaat een al dan niet volledige inventaris die jaarlijks wordt afgestemd
met de boekhouding. Deze entiteiten zijn vertrouwd met de logica van

32

Sommige (sub)klassen van het actief in het MAR zijn bv. passief in het
koninklijk besluit van 10 november 2009 en omgekeerd. (Sub)klassen van
de kosten en opbrengsten in het nieuwe boekhoudplan kunnen dan weer
een geheel andere draagwijdte hebben dan de rubrieken van het MAR.
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een algemene boekhouding zodat de vereisten van het nieuwe boekhoudsysteem van de wet als zodanig geen nieuwigheid inhouden.
De entiteiten die momenteel nog boeken op kasbasis (vooral de ADBA)
hebben op dit vlak nog een weg af te leggen, temeer omdat sommige
van deze entiteiten ook aangeven in de praktijk een beperkte vermogenscomptabiliteit te voeren die bovendien geen betrekking heeft op de
resultaatverrichtingen.
De entiteiten die vandaag al over formele aanrekenings- en waarderingsregels en over een inventaris beschikken, moeten zich er hier ook
van bewust zijn dat de regels die dienaangaande door de wet van 22
mei 2003 zijn opgelegd, op belangrijke punten kunnen afwijken van de
regels die zij vandaag toepassen. Hierop mag de nadruk worden gelegd
omdat uit andere antwoorden blijkt dat de meeste entiteiten de vergelijking nog niet hebben gedaan.
3.4 Aanrekenen op basis van vastgestelde rechten
Artikel 20 van de wet van 22 mei 2003 voorziet voor de begrotingsboekhouding de aanrekening op basis van de vastgestelde rechten.
Aan de hand van het boekhoudsysteem waaraan de entiteiten vandaag
onderworpen zijn (het stelsel van beheer van de wet van 16 maart 1954,
of de kas- of ordonnanceringsbasis in het kader van artikel 140 van de
GWRC.) kan in feite reeds worden afgeleid in welke mate ze met voornoemde aanrekeningsregel al vertrouwd zijn.
Een meerderheid van de bevraagde entiteiten (41), ook van de toekomstige ADBA, boekt vandaag op transactiebasis of op basis van het stelsel van beheer. Sommige entiteiten zijn zelfs al verder gegaan en hebben de principes van de wet van 22 mei 2003 betreffende de vastgestelde rechten al opgenomen in hun financiële reglementering.
Deze aanrekeningswijze sluit qua concept grosso modo aan bij de aanrekening op basis van vastgestelde rechten van de nieuwe boekhoudwet, wat niet uitsluit dat de praktische invulling ervan, zoals vastgelegd
in het boekhoudbesluit, toch verschillend kan zijn.
De entiteiten die op deze basis boeken, lijken al vertrouwd met het systeem maar moeten zich de specifieke kenmerken van de nieuwe boekhoudwet en van het koninklijk besluit van 10 november 2009 eigen maken.
De entiteiten die vandaag boeken op basis van de ordonnancering of op
kasbasis, of die geen begrotingsboekhouding voeren, zullen zich het
boeken op basis van vastgestelde rechten met een verschillend aanrekeningsmoment, eigen moeten maken.
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3.5 Reconciliatie tussen algemene en begrotingsrekeningen
In het kader van de wet van de 22 mei 2003 wordt zowel in de algemene
boekhouding als in de begrotingsboekhouding aangerekend op basis
van vastgestelde rechten, met dien verstande dat op de begrotingsrekeningen enkel de rechten worden geboekt voor zover die een begrotingsverrichting uitmaken. Op de begrotingsartikelen worden vervolgens enkel de vastgestelde rechten aangerekend voor zover daarvoor voldoende krediet is. Hieruit kan al worden afgeleid dat de reconciliatie ook in de
context van de wet van 22 mei 2003 aan de orde is, niet alleen met het
oog op de reconciliatie tussen de algemene en begrotingsrekeningen in
de algemene boekhouding maar ook tussen de begrotingsrekeningen
(waarop alle begrotingsverrichtingen worden aangerekend) en de begrotingsartikelen (waarop enkel wordt aangerekend voor zover er voldoende kredieten zijn).
Er moet dus een reconciliatie worden opgemaakt van de resultaten van
de algemene en de begrotingsboekhouding. Deze reconciliatie vormt
een controlemiddel dat het mogelijk maakt na te gaan of de verrichtingen in de algemene boekhouding (opbrengsten en kosten) en de begrotingsboekhouding (ontvangsten en uitgaven) zijn geboekt in overeenstemming met de onderliggende aanrekeningsregels.
Dit is uiteraard maar relevant voor zover de entiteiten zowel boeken in
een algemene boekhouding als in een begrotingsboekhouding. In het
huidige systeem voeren 31 entiteiten deze reconciliatie uit. Degene die
vandaag dit onderscheid nog niet maken zien de noodzaak van een reconciliatie momenteel nog niet in.
3.6 Vastleggings- en begrotingsboekhouding
De belangrijkste aanpassing in de nieuwe wet is voor de meeste entiteiten de vereiste om in de begrotingsboekhouding de uitvoering van de
begroting niet alleen op te volgen op het niveau van de vereffeningskredieten maar ook op het niveau van de vastleggingskredieten. Het is
daarom ook relevant te weten in welke mate de entiteiten nu al een
boekhouding van de vastleggingen voeren, of ze hiervoor een begroting
opstellen, wat de aanrekeningsbasis is en op welke wijze ze rapporteren
over de vastleggingsboekhouding.
De entiteiten die vandaag al verplicht zijn een boekhouding van de vastleggingen te voeren, vormen een minderheid (20). Deze verplichting
komt quasi niet voor bij de AOI (4), wel bij de ADBA (15) en het SB. Het
aantal entiteiten dat in de praktijk een vastleggingsboekhouding voert,
ligt echter hoger (28). Dit geldt ook voor de entiteiten die de vastleggings- en vereffeningskredieten importeren in een met de boekhouding
geïntegreerd systeem.
De belangrijkste vaststelling is dat meer dan de helft de entiteiten niet
met een vastleggingsboekhouding werken.
Ondanks het feit dat 28 entiteiten zelf aangeven dat ze met een vastleggingsboekhouding werken, mogen in sommige gevallen vragen worden
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gesteld bij de draagwijdte van de gevoerde vastleggingsboekhouding en
de mate waarin er daarbij werkelijk sprake is van het aanrekenen op
vastleggingskredieten. Uit de verstrekte toelichtingen kan immers worden afgeleid dat een aantal entiteiten met de vastleggingsboekhouding
vooral de juridische component bedoelen (contracten, bestelbons) en
niet het formeel aanrekenen op en bewaken van (limitatieve) vastleggingskredieten.
Uit de coherentie van de antwoorden van de entiteiten kan worden afgeleid dat bepaalde boekhoudsoftware in staat is om in een geïntegreerd
systeem te voldoen aan de vereisten van de nieuwe wet betreffende de
opvolging van de uitvoering van de begroting op het gebied van vastleggings- en vereffeningskredieten. Andere gebruikte boekhoudsoftware
lijkt op basis van de verkregen informatie blijkbaar niet te kunnen voldoen aan deze vereisten (zie verder).
Het voeren van een vastleggingsboekhouding vormt m.a.w. een nieuwigheid en dus een belangrijk aandachtspunt voor meer dan de helft van
de entiteiten, maar allicht ook voor de entiteiten die vandaag weliswaar
de verbintenissen opvolgen maar niet de begrotingscomponent ervan.
Het lijkt logisch dat deze mogelijkheid een beslissend criterium kan vormen voor de keuze van aangepaste boekhoudsoftware.
Anderzijds zullen de entiteiten die zeggen wel al vertrouwd te zijn met
een vastleggingsboekhouding, moeten nagaan of deze beantwoordt aan
alle vereisten van de nieuwe wet.
3.7 Rapportering over de algemene boekhouding
De wet van 22 mei 2003 legt de entiteiten op een jaarrekening op te
maken bestaande uit een balans, een resultatenrekening bevattende
alle kosten en opbrengsten, een samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen in overeenstemming met de economische classificatie
en een toelichting. Ook moeten de entiteiten jaarlijks een jaarverslag
opstellen over hun activiteiten en de evolutie van de belangrijkste financiële gegevens.
De AOI werken voor hun huidige financiële rapportering veelal met een
formaat dat is gebaseerd op de wet van 17 juli 1975 (of op het model
van de Nationale Bank van België), dan wel een sui generis formaat. Zij
lichten in regel ook de gehanteerde aanrekenings- en waarderingsregels
toe, en geven soms ook toelichting bij hun verplichtingen buiten balans.
Omdat inzake rapportering nooit een algemene regeling is uitgewerkt
voor de SAB's, is er bij de ADBA van een toelichting bij de gehanteerde
regels of buitenbalansverplichtingen maar in een beperkt aantal gevallen
sprake. Bovendien gaat het om relatief jonge entiteiten die vooral het
afgelopen decennium werden opgericht, terwijl het boekhoudsysteem
van de instellingen van openbaar nut van de wet van 1954 meer dan 50
jaar oud is. De tien wetenschappelijke instellingen33 vormen hier het
buitenbeentje. Zij rapporteren volgens een vast formaat, met dien ver33

Zonder SOMA.
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stande dat de algemene boekhouding beperkt is tot bepaalde activa en
passiva bestanddelen, zodat er geen sprake is van een volledige rapportering.
Iets meer dan de helft (31) van de entiteiten is vertrouwd met een jaarverslag. Het gaat hier vooral om AOI (24). Bij de ADBA (7) is het jaarverslag duidelijk minder ingeburgerd.
3.8 Rapportering over de begrotingsboekhouding
De wet van 22 mei 2003 legt expliciet op dat over de uitvoering van de
begroting moet worden gerapporteerd, al blijft het wachten op het koninklijk besluit dat de regels van voorstelling van de begroting en de uitvoeringsrekening ervan moet bepalen.
Vandaag gebeurt de rapportering over de uitvoering van de begroting
zeer heterogeen en beantwoordt deze niet aan de vereisten van de
nieuwe wet, zeker omdat niet enkel moet worden gerapporteerd over de
vereffeningskredieten maar eveneens over de vastleggingskredieten.
Voor de meeste entiteiten impliceert de overgang naar de wet van 2003
wellicht aanpassingen met betrekking tot het rapporteren over de begrotingsverrichtingen.
3.9 Termijnen
De wet van 22 mei 2003 legt dwingende termijnen op voor de opmaak
en de goedkeuring van de algemene rekeningen van de entiteiten. Die
moeten uiterlijk op 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop ze
betrekking hebben door de bevoegde minister worden toegezonden aan
de minister van Begroting.
Momenteel blijken maar een beperkt aantal entiteiten (4) eind februari
reeds over de cijfers te beschikken die nodig zijn voor een externe financiële rapportering. Eind maart hebben nog steeds maar goed de helft
van de entiteiten (32) de gevraagde cijfers.
Quasi geen enkele dienst zou dus vandaag in staat zijn de in de nieuwe
wet opgelegde rapporteringstermijnen te respecteren. Verschillende
entiteiten geven dit overigens zelf aan als een belangrijk knelpunt en
wijzen erop dat de in de wet ingeschreven termijnen niet realistisch zijn
en moeten worden verlengd. Dit is overigens al gebeurd voor de diensten van algemeen bestuur waarvoor de termijn voor het opmaken van
de uitvoeringsrekening van de begroting is verlengd tot 1 juni.
Wanneer de huidige termijnen worden behouden heeft dit als belangrijke
consequentie dat de entiteiten hun processen en procedures voor de
boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen (en vooral de eindejaarsverrichtingen) moeten herzien zodat de tijdslimieten wel worden
gehaald.
In zijn antwoord zegt de FOD Budget en Beheerscontrole de noodzakelijke acties te willen ondernemen, voor zover er hem voldoende middelen ter beschikking worden gesteld, om de entiteiten te begeleiden opdat
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zij de gewenste gegevens naar vorm en inhoud binnen het opgelegde
tijdschema kunnen verstrekken.
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4

Overstap naar de nieuwe boekhoudwetgeving

In de mate dat de huidige boekhoudpraktijk niet beantwoordt aan alle
vereisten van de wet van 22 mei 2003, mocht worden verwacht dat de
entiteiten zich anno 2010 reeds volop aan het voorbereiden zijn op de
transitie en dat deze voorbereiding steunt op een projectmatige aanpak
vanuit een duidelijke visie op en begrip van de nieuwe wet en dat hiervoor ook voldoende middelen, kennis en softwareondersteuning wordt
vrijgemaakt. De ervaringen met het Fedcomproject voor de FOD’s en
POD’s lijken de noodzaak voor een dergelijke projectmatige aanpak te
bevestigen.
Het Rekenhof heeft dan ook nagegaan welke initiatieven er in de entiteiten werden genomen of zijn gepland om hun bestaande boekhoudsystemen aan te passen aan de nieuwe boekhoudkundige regels. De belangrijkste vaststellingen worden hierna weergegeven.
4.1 Projectmatige aanpak
Op de vraag of er intern een project is opgestart om de overgang naar
de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving voor te bereiden antwoordt iets minder dan de helft van de entiteiten positief (27), 13 overwegen dit nog te doen, maar 19 entiteiten overwegen geen project op te
starten.
De argumenten om nog geen project op te starten zijn onder meer: te
kleine boekhouddienst, onvoldoende tijd en middelen, verwacht uitstel
van de inwerkingtreding van de wet. Sommige entiteiten zijn van mening
dat er nog voldoende tijd is om daarmee te beginnen of achten zich al
voldoende vertrouwd met de kenmerken van het nieuwe systeem.
Hoewel de situatie voor elke entiteit verschillend is en sommigen inderdaad in staat zullen zijn zonder deze projectmatige aanpak zich tijdig
naar de nieuwe wettelijke voorschriften te schikken, moet er toch voor
worden gewaarschuwd dat de impact van de nieuwe wet op veel vlakken zo ingrijpend is dat een projectmatige aanpak met deadlines en een
strikte voortgangsbewaking in de meeste gevallen toch wel aangewezen
lijkt. Sommige entiteiten die wel de voorbereiding projectmatig aanpakken wijzen op de moeilijkheden en onduidelijkheden die zij ondervinden
bij de (juiste) interpretatie van de nieuwe wet.
Dit betekent niet noodzakelijk dat een projectmatige aanpak op het niveau van de afzonderlijke entiteiten moet gebeuren. Er zou kunnen worden gezocht naar schaalvoordelen op een hoger overkoepelend niveau
(FOD of federaal).
4.2 Nood aan ondersteuning
Op de vraag of de entiteiten bij de voorbereiding om ondersteuning hebben gevraagd voor vragen over de juiste interpretatie van de draagwijdte
van de nieuwe wetgeving antwoorden er 14 positief. 16 entiteiten verkla-
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ren dat zij hiervoor kunnen terugvallen op een extern aanspreekpunt. Ze
verwijzen hiervoor vooral naar de stafdienst Budget en Beheer van de
FOD waaronder ze ressorteren.
Bij de zestien entiteiten die beroep doen op externe hulp gaat het in vijf
gevallen om een externe consultant (accountant, bedrijfsrevisor).
Bij de negatieve antwoorden wezen sommige entiteiten erop dat ze dat
niet nodig achten, dat ze nog tijd genoeg hebben, dat de nieuwe wet
slechts kleine wijzigingen met zich meebrengt, dat ze dachten niet onder
de toepassing van de wet te vallen of dat ze zich pas als gevolg van de
bevraging van het Rekenhof hiervan zijn bewust geworden.
Er wordt ook op gewezen dat de FOD Budget en Beheerscontrole nog
geen informatievergaderingen heeft gepland. Sommige entiteiten zouden bij deze FOD reeds om ondersteuning hebben gevraagd, maar zouden op hun vragen geen antwoord hebben gekregen.
Van zijn kant bevestigt de FOD Budget en Beheerscontrole dat een contactpersoon (Dienst Federale Accountant) werd aangeduid voor alle vragen rond het wettelijk en reglementair kader en de informaticatoepassing Fedcom en dat dit werd gecommuniceerd aan de entiteiten. Er zullen in het kader van de begroting 2011 bijkomende middelen worden
gevraagd met het oog op opleidingen voor de entiteiten in verband met
boekhouding, wetgeving en gebruikersopleidingen Fedcom. Eventueel
zullen ook de activiteiten van de Fedcom-school worden uitgebreid.
Deze initiatieven blijken echter niet of onvoldoende bekend te zijn bij de
entiteiten zelf. Heel wat entiteiten beweren niet in kennis te zijn gesteld
van de aangeduide contactpersoon en wijzen erop dat de FOD niet is
ingegaan op hun specifieke vragen om ondersteuning.
4.3 Analyse van de verschillen tussen het oude en nieuwe boekhoudsysteem
Meer dan de helft (32) van de bij het onderzoek betrokken entiteiten
hebben de verschillen tussen hun huidige en het nieuwe boekhoudsysteem en meer bepaald de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding nog niet geanalyseerd.
Als redenen hiervoor worden o.a. opgegeven: een gebrek aan mankracht, te weinig informatie en te veel onduidelijkheden. Uit de vage en
algemene antwoorden van een aantal entiteiten die deze analyse wel al
hebben gedaan, kan niet worden afgeleid dat die in alle gevallen grondig
is gebeurd. De entiteiten die wel meer in detail op de verschillen ingaan,
blijken met tal van vragen te zitten over de draagwijdte van sommige
nieuwe vereisten, zowel op het vlak van algemene boekhouding als de
begrotingsboekhouding. Hieruit blijkt een duidelijke nood aan voorbereiding, bijkomende informatie en ondersteuning.
Dat midden 2010 de meeste entiteiten nog niet grondig hebben geanalyseerd wat de transitie naar het boekhoudsysteem van de wet van
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22 mei 2003 vanaf 2012 inhoudt, vormt een groot risico met betrekking
tot de correcte en tijdige toepassing van de nieuwe boekhoudregels.
Het Rekenhof vroeg voorts of de entiteiten beschikken over een inventaris die voldoet aan de vereisten van de nieuwe wetgeving, of hierover
tegen 2012 kunnen beschikken, of er al een ontwerp van waarderingsregels bestaat, welke problemen er worden verwacht en of ze over een
overzicht beschikken van de financiële risico’s en geschillen.
37 entiteiten beschikken vandaag al over een inventaris die voldoet aan
de vereisten van de nieuwe wet of verzekeren dat ze die tegen 2012
zullen hebben. Het aantal entiteiten (17) dat vandaag al over (een ontwerp van) waarderingsregels beschikt ligt lager, maar slechts een minderheid (22) verwachten op dat vlak problemen.
Veel van de entiteiten die positief hebben geantwoord op voornoemde
vragen hebben de draagwijdte van het nieuwe boekhoudsysteem nog
niet geanalyseerd. Ook bestaan er inzake inventarisatie en waarderingsregels nog bij veel entiteiten interpretatieproblemen.
Slechts een beperkt aantal entiteiten (10) blijkt te beschikken over een
overzicht van de financiële risico’s buiten balans, iets meer (18) over
een samenvatting van de lopende geschillen. Ook al worden niet alle
entiteiten geconfronteerd met financiële risico’s of met juridische geschillen, het Boekhoudbesluit schrijft voor dat de entiteiten een voorziening
kunnen aanleggen voor risico’s op verliezen of kosten met betrekking tot
verbintenissen buiten balans, zodat dit een aandachtspunt blijft.
4.4 Moeilijkheden met betrekking tot de invoering van de nieuwe
boekhoudregels
Het Rekenhof peilde naar welke moeilijkheden de entiteiten voorzien of
ondervinden om het bestaande systeem aan te passen aan de nieuwe
verplichtingen, welke initiatieven er al werden genomen om deze moeilijkheden op te vangen en of deze initiatieven volstaan om vanaf 1 januari 2012 het nieuwe boekhoudsysteem toe te passen.
Van de entiteiten die verklaren de wet te hebben onderzocht, denken er
18 dat de genomen initiatieven in principe moeten volstaan om vanaf
2012 het nieuwe boekhoudsysteem te kunnen toepassen. Ook 10 entiteiten die de wet nog niet hebben onderzocht, verwachten geen problemen. 31 entiteiten (waaronder 22 die de wet nog niet hebben onderzocht) geven echter te kennen dat ze de tot dusver genomen initiatieven
als ontoereikend beschouwen.
De entiteiten die positief antwoorden benadrukken dat de verschillen
tussen beide systemen niet onoverkomelijk zijn, dat men geen technische noch juridische problemen verwacht, dat enkel nieuwe boekhoudsoftware nodig is, of dat het systeem al is aangepast. Sommigen vrezen
dan weer dat bij gebrek aan een centraal aanspreekpunt (bv. op niveau
van de FOD Budget en Beheerscontrole) praktische oplossingen zullen
worden gekozen waarop later mogelijk zal moeten worden teruggekomen. Ook bestaat de vrees dat externe factoren zoals het respecteren
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van de timing van het IT-project of opleiding en ondersteuning het welslagen van het project zullen hypothekeren.
Degenen die vrezen niet tijdig klaar te zijn, wijzen o.m. op een gebrek
aan informatie over de draagwijdte van de nieuwe wet, het ontbreken
van uitvoeringsbesluiten en informatie over de financiële staten en/of
een gebrek aan middelen en kennis. Een aantal dringt zelfs aan op uitstel van de inwerkingtreding van de wet of aangepaste besluiten die
voorzien in afwijkende bepalingen die zijn aangepast aan de eigenheid
van sommige entiteiten. In dit verband worden ook vragen gesteld bij het
dwingende karakter van sommige vereisten van de wet, vooral bij de
vastleggingsboekhouding, waaronder sommige entiteiten hun eigen systeem verstaan.
Ook dringen tal van entiteiten aan op contacten met anderen om samen
te bekijken hoe een en ander zou kunnen worden aangepakt, bv. via
een federale werkgroep, contactpunten waar men voor praktische vragen terecht kan, overleg met en ondersteuning van de FOD Budget en
Beheerscontrole, gezamenlijke aankoop van boekhoudsoftware of zelfs
de mogelijkheid om zich in te schakelen in het Fedcomproject. Voorts
pleit men voor een duidelijke omkadering en infosessies en opleiding
voor de personen die het interne project moeten sturen, de verhoging
van de interne competenties en praktische hulp bij het implementeren
van de nieuwe wet.
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5

Huidige boekhoudsoftware

Uit de voorbereidende parlementaire documenten van de wet van
22 mei 2003 blijkt dat de invoering van het nieuwe boekhoudsysteem
uitdrukkelijk gekoppeld is aan de mogelijkheden die door de informatietechnologie momenteel worden geboden. Het gebruik van de informatietechnologie biedt mogelijkheden tot het uitwerken van eenvormige processen zowel op het vlak van gegevensinvoer, van de controlewerkzaamheden als van de gegevensexploitatie34. Het door de wet van 2003
opgelegde duale, geïntegreerde systeem voor het simultaan voeren van
een algemene en een begrotingsboekhouding vereist het gebruik van
aangepaste boekhoudsoftware.
Het Rekenhof heeft nagegaan welke boekhoudsoftware de entiteiten
momenteel gebruiken.
Het onderzoek beoogt niet een uitspraak te doen over de geschiktheid
van de gebruikte software. Het geeft enkel een overzicht van de kenmerken van deze software in de hoop dat de entiteiten deze informatie
gebruiken om onder mekaar hun ervaringen uit te wisselen teneinde met
kennis van zaken tot de aanschaf van de voor hen meest geschikte
boekhoudsoftware te kunnen beslissen.
5.1 Gebruik van software
Op de vraag of ze gebruik maken van boekhoudsoftware en of ze bij de
aankoop rekening hebben gehouden met de vereisten van de wet van
2003 antwoorden alle entiteiten, op zes na, dat zij gebruik maken van
meestal extern aangekochte specifieke boekhoudsoftware.
Deze software is meestal niet afgestemd op de nieuwe wet. In tal van
gevallen dateert die aankoop trouwens van voor de publicatie van de
wet van 22 mei 2003. Dit betekent overigens niet dat die software niet
geschikt zou zijn om te voldoen aan de vereisten van de nieuwe wet.
Ook blijkt uit sommige antwoorden dat de boekhoudsoftware enkel wordt
gebruikt in het kader van de algemene boekhouding en dat de begrotingsboekhouding wordt gevoerd met behulp van Excel.
22 entiteiten verklaren dat ze bij de aankoop wel degelijk al rekening
hebben gehouden met de vereisten van de wet van 22 mei 2003, wat
echter niet automatisch betekent dat hiermee de probleemloze overstap
in 2012 naar het systeem van de wet van 22 mei 2003 verzekerd is.
Alle entiteiten moeten er zich terdege van bewust zijn dat om in de toekomst te kunnen voldoen aan de vereiste financiële rapportering en opvolging van de boekhouding specifieke boekhoudsoftware nagenoeg
onontbeerlijk zal zijn.

34

Parl. St. Kamer - DOC 50 1870/001, nr. 36, p. 25.
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De 5 meest gebruikte worden door 34 van de 53 entiteiten (die met specifieke boekhoudsoftware werken) gebruikt. 13 andere softwarepakketten worden gebruikt door 17 verschillende entiteiten. 2 entiteiten werken
wel met boekhoudsoftware maar preciseren niet welke.
Een kleine helft (28) maakt gebruik van een module voor analytische
boekhouding. In enkele gevallen wordt deze module gebruikt voor het
voeren van de begrotingsboekhouding. De entiteiten maken daarnaast
vooral gebruik van modules voor de opvolging van klanten en leveranciers, inventaris en aankopen en in mindere mate ook voor stockbeheer
en personeel. Soms beschikt men over aparte software of heeft men
intern een eigen systeem ontwikkeld (veelal via Access of Excel) die dan
via interfaces of manueel worden afgestemd met de boekhouding.
In een aantal gevallen antwoorden de entiteiten dat zij niet beschikken
over dergelijke modules maar dat het gebruik ervan en de integratie in
de boekhouding wordt voorbereid.
De bezoldigingen worden hoofdzakelijk geregeld door de CDVU die
hiervoor maandelijkse afrekeningen opmaakt. De entiteiten hebben hiervoor zelf geen geïntegreerde module in hun boekhoudsoftware maar
lezen de gegevens in via integratiebestanden of via een manuele invoer,
wat het risico op fouten verhoogt.
Ook de systemen voor elektronische betalingen (Isabel en
Pay@FinPost) zijn sterk ingeburgerd en bovendien (via interfaces) geïntegreerd met de boekhouding. Soms gaat het wel om door het boekhoudsysteem gegenereerde lijsten voor betaling die dan naar de bankinstelling worden verstuurd. Van elektronische facturatie (vooral voor
uitgaande facturen) maakt slechts een kleine minderheid gebruik.
Op de vraag of de instelling gebruik maakt van systemen voor het opvolgen van verbintenissen (zoals van bestelling tot rapportering) antwoorden 38 entiteiten positief, hoewel verschillende erbij vermelden dat
deze systemen niet geïntegreerd zijn met de boekhouding. Bovendien
lijkt het soms over een gedeeltelijk systeem te gaan dat samenvalt met
de aankoopmodule in de algemene boekhouding (en dus niet de begrotingscomponenten beoogt).
Uit de antwoorden kan worden afgeleid dat de huidige boekhoudsoftware het grote deel van de entiteiten toelaat een boekhouding te voeren
zoals momenteel opgelegd. Toch antwoorden zeven entiteiten dat deze
hen niet in staat stelt te voldoen aan de vereisten van het huidige boekhoudsysteem.
De entiteiten die met boekhoudsoftware werken, bestempelen deze als
ontwikkeld voor een overheidsomgeving (20), voor het voeren van een
bedrijfseconomische boekhouding (21) of voor beide (3). Bij de ADBA is
de software hoofdzakelijk afgestemd op een overheidsomgeving, bij de
AOI hoofdzakelijk op het voeren van een bedrijfseconomische boekhouding. Ook geven een aantal entiteiten (9) onvoldoende informatie over
de software en worden voor eenzelfde boekhoudsoftware soms tegenstrijdige antwoorden gegeven.
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5.2 Gelijktijdig boeken
De wet van 22 mei 2003 vereist dat de boekingen in de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding gelijktijdig gebeuren. Het Rekenhof vroeg daarom of de boekhoudsoftware het mogelijk maakt online en
gelijktijdig verrichtingen te boeken in de algemene en de begrotingsboekhouding en of de aanrekening in de algemene boekhouding, ofwel
de begrotingsboekhouding daarbij de basis vormt. Ook peilde het naar
het afstemmen van de resultaten van de algemene boekhouding en de
begrotingsboekhouding.
Een meerderheid van 35 entiteiten maakt gebruik van software die een
simultane boeking mogelijk maakt. Slechts 26 entiteiten geven aan dat
hun software ook de mogelijkheid biedt om de resultaten van de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding te reconciliëren. Mogelijk hangt dit samen met het gevoerde boekhoudsysteem waarbij niet
in alle gevallen sprake is van een afzonderlijke algemene boekhouding
en begrotingsboekhouding of met het feit dat men qua aanrekening
geen onderscheid maakt zodat de reconciliatie niet aan de orde is.
De gebruikers van het meest gebruikte pakket, dat specifiek is ontwikkeld voor een overheidsomgeving, geven quasi allemaal aan dat in dit
pakket zowel de algemene als de begrotingsboekhouding de basis voor
de aanrekeningen vormt. Daarnaast zijn er de softwarepakketten die in
eerste instantie ontwikkeld lijken voor een bedrijfseconomische omgeving met de algemene boekhouding als basis.
Software die is ontwikkeld voor een bedrijfseconomische omgeving en
met de algemene boekhouding als basis voor de aanrekening, lijkt niet
(of minder) geschikt te zijn om gelijktijdig een algemene en een begrotingsboekhouding te voeren.
5.3 Begrotingsboekhouding
Alle entiteiten zullen in het kader van de wet van 22 mei 2003 een begrotingsboekhouding moeten voeren op basis van vastleggings- en vereffeningskredieten die in principe limitatief zijn, tenzij ze uitdrukkelijk als
niet-limitatief in de begroting zijn vermeld35. De aanrekening op deze
kredieten en de kredietbewaking vereisen adequate boekhoudsoftware,
zodat de vraag werd gesteld of de vandaag gebruikte software het de
entiteiten mogelijk maakt in het kader van de begrotingsboekhouding op
elk ogenblik, automatisch, de vooruitgang van de uitvoering van de begroting te volgen. Dit veronderstelt o.m. de import van de begrotingskredieten in het boekhoudsysteem, de opvolging van de aanrekening op en
benutting van vastleggings en vereffeningskredieten en het bewaken
van limitatieve kredieten en kredietoverschrijdingen. Het Rekenhof peilde bovendien naar de mogelijkheden om via de software de verbintenissen op te volgen tot en met de betaling.
Ongeveer de helft van de entiteiten blijkt vandaag niet volledig in staat te
zijn met behulp van de huidige software de begrotingsboekhouding op te
35

Artikel 78, 86 en 96 van de wet van 22 mei 2003.
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volgen. Daartoe behoren enerzijds de instellingen die niet over software
beschikken, maar anderzijds ook de instellingen die over software beschikken die specifiek is afgestemd op de bedrijfseconomische boekhouding.
Uit de soms tegenstrijdige antwoorden van de entiteiten die verklaren
dat het met hun software wel mogelijk is de begrotingsboekhouding op
te volgen ontstaat het vermoeden dat de software voor de opvolging van
de begroting in sommige gevallen enkel betrekking heeft op het vereffeningscomponent of dat de gebruikers niet alle mogelijkheden van deze
tool kennen, of niet over alle mogelijke beschikbare modules beschikken.
5.4 Software en rapportering
In het kader van de wet van 2003 zullen de entiteiten zowel een jaarrekening en uitvoeringsrekening van de begroting moeten opmaken (die
laatste voor zover een wettelijke bepaling hen niet vrijstelt van het opmaken van een begroting). De jaarrekening bestaat uit een balans- en
resultatenrekening bevattende alle kosten en opbrengsten, alsook een
samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen.
Het Rekenhof vroeg de entiteiten te specificeren welke rekeningen en
financiële staten met behulp van de software momenteel worden opgesteld.
Bij de meeste entiteiten (39) vloeien de rekeningen en financiële staten
op een automatische manier en dus zonder verdere manipulatie voort uit
de software, wat echter niet wil zeggen dat de software ook geschikt is
voor het genereren van de in het kader van de wet van 22 mei 2003
vereiste financiële informatie. Voor de opstelling van de jaarrekening in
het formaat opgelegd door de balanscentrale van de Nationale Bank van
België wordt soms ook gebruik gemaakt van specifieke software.
Bij de overige entiteiten worden de gegevens geëxporteerd naar een
Excelbestand en manueel gecorrigeerd, geconsolideerd en gecontroleerd. Het gebruik van kruistabellen, macrofuncties en formules beperken hierbij de manuele interventies.
Gezien het feit dat de vereisten op het gebied van de financiële verslaglegging in het kader van de wet van 22 mei 2003 verschillen van de huidige vereisten, blijft het een belangrijk aandachtspunt dat de software in
staat moet zijn de in het kader van de nieuwe wet vereiste financiële
informatie te genereren.
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6

Toekomstige boekhoudsoftware

Uit de informatie over de huidige gebruikte sofware blijkt dat deze in een
aantal gevallen afgestemd is op het voeren van een algemene boekhouding op basis van de principes van het dubbel boekhouden (zie
punt 5), maar dat in de helft van de gevallen de entiteiten niet in staat
zijn een begrotingsboekhouding te voeren, laat staan een boekhouding
van de vastleggingen en vereffeningen.
Het Rekenhof heeft nagegaan welke initiatieven er reeds werden genomen of nog zouden moeten worden genomen om de boekhoudsoftware
tijdig aan te passen aan de nieuwe wettelijke bepalingen. De belangrijkste vaststellingen zijn hierna weergegeven.
6.1 Aanpasbaarheid van de software
Het kan zijn dat de software intrinsiek wel over alle mogelijkheden beschikt of door de softwarefabrikant kan worden aangepast, al dan niet
via bijkomende modules. Daarom werd de vraag gesteld of de software
zonder al te veel problemen kan worden aangepast aan de voorwaarden
en vereisten van het boekhoudsysteem van de wet van 22 mei 2003, en
meer bepaald betreffende het simultaan boeken in de algemene en de
begrotingsboekhouding, het nieuwe boekhoudplan, de boekings- en
waarderingsregels, de aanrekening in de begrotingsboekhouding op
vastleggings-en vereffeningskredieten, de opsplitsing van de ontvangsten en uitgaven volgens de economische classificatie en de opvolging
van de verbintenissen.
37 entiteiten antwoorden dat de boekhoudsoftware voldoet, of zo kan
worden aangepast dat het voldoet, aan de vereisten van de wet van
22 mei 2003, en meer bepaald wat betreft het simultaan boeken in de
algemene en begrotingsboekhouding. Dit vertaalt zich ook in een zelfde
aantal positieve antwoorden op de vragen met betrekking tot de integratie van het nieuwe boekhoudplan en de waarderings- en aanrekeningsregels.
Met betrekking tot de meer specifieke vragen i.v.m. de begrotingsboekhouding (onderscheid vastleggings- en vereffeningskredieten, economische classificatie, opvolging van de verbintenissen) antwoorden slechts
28 entiteiten positief.
De drie meest voorkomende softwarepakketten leveren het leeuwendeel
van deze positieve antwoorden, hoewel er ook enkele afwijkende meningen over deze systemen worden genoteerd. Misschien kennen deze
entiteiten onvoldoende of niet volledig alle mogelijkheden van hun softwarepakket. In dat geval kan het interessant zijn hen in contact te brengen met andere entiteiten die dezelfde software gebruiken.
Voornamelijk de gebruikers van boekhoudsoftware voor een bedrijfseconomische boekhouding bevestigen dat hun software niet kan worden
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aangepast aan al de voorwaarden, meer bepaald deze voor het begrotingsboekhouden.
De entiteiten die bevestigen dat de huidige software kan worden aangepast aan de vereisten van de nieuwe boekhoudwet, menen eveneens
dat deze aanpassingen kunnen worden gerealiseerd voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet, met name voor 1 januari 2012.
29 entiteiten antwoorden dat de huidige software (indien aanwezig) niet
tijdig kan worden aangepast. Zij moeten dus een alternatief zoeken. 22
van deze entiteiten hebben eerder geantwoord niet het onderscheid te
kunnen maken tussen de vastleggings- en vereffeningsboekhouding.
6.2 Genereren van de gevraagde financiële informatie
De vraag werd gesteld of de software zodanig kan worden aangepast
dat de gevraagde financiële informatie kan worden gegenereerd en of
het mogelijk is op basis van een analytische boekhouding de kostprijs
van de diensten en de producten alsook het bedrijfsresultaat per bedrijfstak te berekenen.
De huidige software zou voor 35 entiteiten, na eventuele aanpassing,
geschikt zijn om alle financiële informatie te genereren die in het kader
van de wet van 22 mei 2003 vereist is. Bij een zestal positieve antwoorden kunnen echter vragen worden gesteld. Dit is het geval voor een entiteit die geen boekhoudsoftware gebruikt, maar het geldt ook voor de
entiteiten die eerder hebben geantwoord dat de software het niet mogelijk maakt (ook niet na aanpassing) het onderscheid te maken tussen de
vereffenings- en vastleggingskredieten.
De antwoorden liggen voor het overige in lijn met de eerdere antwoorden, zodat het niet verwonderlijk is dat de 28 gebruikers van de 3 meest
gebruikte boekhoudpakketten (op 3 afwijkende meningen na) bij de
groep van de positieve antwoorden zitten.
Voor de entiteiten die geen boekhoudsoftware gebruiken evenals voor
de meeste entiteiten die werken met minder verspreide software (afgestemd op een bedrijfseconomische omgeving), vormt de mogelijkheid
van het genereren van de vereiste financiële informatie een aandachtspunt.
6.3 Nieuwe software
Ten minste de helft van de entiteiten moet op zoek naar een alternatief
voor de huidige boekhoudsoftware. De aanschaf van een nieuw pakket
maakt in principe het voorwerp uit van een overheidsopdracht. Het Rekenhof stelde daarom de vraag of er al een overheidsopdracht uitgeschreven is om nieuwe of aangepaste software aan te schaffen en of dit
kan worden gerealiseerd voor 1 januari 2012.
Slechts een minderheid (13) bevestigt bezig te zijn met een overheidsopdracht voor de aankoop van nieuwe of de aanpassing van software
die ze willen afronden voor 1 januari 2012. Dit is weinig, gezien het feit
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dat hierbij ook de 10 wetenschappelijke instellingen moeten worden gerekend die al software gebruiken die op de nieuwe wet is afgestemd,
maar die enkel de aanpassing van enkele modules wensen aan te besteden. Enkele andere overwegen nog een overheidsopdracht te lanceren. Voor de personen die met deze software moeten werken, worden
eveneens opleidingen voorzien.
Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de entiteiten die hebben
bevestigd dat ze met de huidige software niet in staat zijn om aan alle
vereisten van de nieuwe wetgeving te voldoen, vooralsnog niet van plan
zijn nieuwe boekhoudsoftware aan te schaffen. Zij wijzen erop dat zolang niet alle vereisten waaraan het nieuwe boekhoudsysteem moet
voldoen gekend zijn en ook alle onduidelijkheden van de wet niet zijn
uitgeklaard, geen sluitend lastenboek voor de aanschaf van boekhoudsoftware kan worden opgesteld. Ook wordt erop gewezen dat eerst een
voorafgaande analyse nodig is of dat voor de ingebruikname van nieuwe
software volgens bij gespecialiseerde firma’s verkregen inlichtingen toch
wel tweeëneenhalf à drie jaar moet worden geteld.
Hoewel het overgrote deel van de entiteiten geen budgetten heeft voorzien voor de aankoop van nieuwe software of voor de aanpassing van
de bestaande software, blijkt dit toch niet als onoverkomelijk te worden
ervaren.
De grote groep van entiteiten blijkt dus niet van plan nieuwe of aangepaste boekhoudsoftware aan te schaffen op basis van een overheidsopdracht. Voor de entiteiten die op de voorgaande vragen positief antwoorden lijkt dit logisch, tenminste voor zover de software waarover men
nu beschikt ook effectief alle modules en functionaliteiten bevat die de
correcte toepassing van de wet van 22 mei 2003 oplegt. Dit is zeker niet
het geval voor de groep van entiteiten die niet over aangepaste of aanpasbare software beschikken. Voornamelijk bij de AOI stelt dit een probleem vermits slechts twee entiteiten van plan zijn om nieuwe software
aan te schaffen terwijl er twaalf entiteiten bevestigen dat de huidige
software niet kan voldoen aan de vereisten van de nieuwe wetgeving.
Ook deze vaststellingen lijken op het eerste zicht weinig vertrouwenswekkend met het oog op een vlotte overgang naar het boekhoudsysteem van de wet van 2003.
6.4 Alternatieve oplossingen
Het Rekenhof stelde voorts de vraag of de entiteit eventueel andere oplossingen ziet dan de aanpassing van de bestaande software of de aankoop van nieuwe software om vanaf 2012 het boekhoudsysteem van de
wet van 22 mei 2003 te kunnen toepassen, en of de inschakeling in het
federale Fedcomproject eventueel een oplossing kan zijn.
Een beperkt aantal instellingen (12) blijkt over een alternatief te beschikken wanneer zou blijken dat het niet mogelijk is om met behulp van de
bestaande software of via een overheidsopdracht te voldoen aan de
vereisten van de wet. Dit is des te opvallender voor die grote groep van
entiteiten die nu al expliciet vermelden dat zij niet beschikken over aan-
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pasbare software, niet van plan zijn nieuwe software aan te kopen en
die tegelijk bevestigen niet klaar te zullen zijn voor 2012. Deze afwachtende houding dreigt een vlotte en tijdige overschakeling op het nieuwe
boekhoudsysteem in gevaar te brengen.
Elf entiteiten hebben te kennen gegeven een overstap naar Fedcom te
overwegen. Anderen sluiten dit in hun commentaar niet uit maar verklaren momenteel over te weinig informatie te beschikken om zich hierover
reeds ten gronde uit te spreken. Sommige entiteiten wijzen op de complexiteit van Fedcom en pleiten ervoor dat de FOD Budget en Beheerscontrole een vereenvoudigde versie, aanpasbaar aan de grootte van de
entiteit, zou ter beschikking stellen, of dat zou worden onderzocht of de
informatie uit het bestaande softwarepakket via interface aan Fedcom
kan worden gekoppeld, wat tijd- en kostenbesparend zou kunnen zijn.
Van zijn kant wijst de FOD Budget en Beheerscontrole erop dat in het
basiscontract met betrekking tot Fedcom uitdrukkelijk is voorzien dat het
systeem ter beschikking mag worden gesteld van alle diensten en geledingen van het federaal openbaar ambt, mits de licentievoorwaarden
worden geëerbiedigd. Om deze uitbreiding te realiseren is volgens de
FOD een nieuwe overheidsopdracht noodzakelijk. De FOD wil op dit
vlak, indien daar voldoende vraag naar is, wel het initiatief nemen, maar
stelt dat de eventuele opstart van een dergelijk nieuw project er niet voor
1 januari 2012 zal komen.
Aangezien de wet van 22 mei 2003 al op 1 januari 2012 van toepassing
wordt, komt een initiatief na 2012 in principe te laat. Het Rekenhof acht
het dan ook wenselijk dat de nodige middelen zouden worden vrijgemaakt om de uitbreiding van Fedcom tot de entiteiten die dat wensen,
eerder te kunnen realiseren.
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7

Intern competentiebeheer

De toepassing van de wet van 2003 vereist dat de entiteiten beschikken
over de competenties om een dubbele boekhouding te voeren op basis
van een genormaliseerd boekhoudplan met dwingend te volgen waarderings- en aanrekeningsregels en een begrotingsboekhouding die een
onderscheid maakt tussen de vastleggingen en de vereffeningen.
Het Rekenhof heeft nagegaan of de entiteiten de nodige knowhow in
huis hebben om een boekhouding conform de wet van 22 mei 2003 te
voeren en welke initiatieven er zijn gepland om gebeurlijke lacunes op te
vangen. De belangrijkste vaststellingen worden hierna weergegeven.
7.1 Voldoende personeel
Het Rekenhof vroeg aan de entiteiten hoeveel personen er werkzaam
zijn op de dienst boekhouding, of dit aantal voldoende is en of er aanwijzingen zijn dat er personeelsleden zullen vertrekken. Ook werd gevraagd het aantal transacties op jaarbasis te vermelden.
42 entiteiten beschikken vandaag over voldoende personeel op hun
boekhoudafdeling. Deze situatie moet echter worden gerelativeerd omdat 15 van deze entiteiten rekening houden met vertrekken, meestal als
gevolg van pensioneringen, en bij 6 andere entiteiten de verwachting
bestaat dat het aantal transacties in de toekomst mogelijk zal wijzigen.
Voor degenen die een verhoging voorzien kan dit een impact hebben op
de personeelsbehoeften op de boekhoudafdeling.
Rekening houdend met deze elementen zijn er heel wat entiteiten die
vandaag (of mogelijk in de naaste toekomst) geconfronteerd kunnen
worden met een personeelstekort op de boekhoudafdeling. Daarbij wijzen een aantal entiteiten erop hoe moeilijk en tijdsintensief het is om
vandaag geschikt boekhoudkundig geschoold personeel aan te werven,
zonder daarbij de budgettaire beperkingen te vergeten. Anderzijds valt
het op dat geen enkele entiteit, op een uitzondering na, melding maakt
van de mogelijk verhoogde werkdruk die het gevolg zou kunnen zijn van
de toepassing van het boekhoudsysteem van de wet van 2003.
De meeste (28) boekhoudafdelingen kunnen met minder dan 3 voltijds
equivalente personeelsleden (FTE) eerder klein worden genoemd.
Daarnaast beschikt een goed derde van de entiteiten (22) over een middelgrote boekhoudafdeling van 3 tot 10 personeelsleden. Het aantal
entiteiten met 10 of meer personeelsleden op deze afdeling vormt met 9
de minderheid. Hoewel voor 20 entiteiten de gegevens ontbreken over
het aantal transacties, kan men globaal wel een relatie vaststellen tussen de grootte van de boekhoudafdeling en dit aantal.
Men kan op basis van de grootte van de boekhoudafdeling ook concluderen dat de ADBA (met 25 op 27) eerder kleine tot middelgrote entiteiten zijn, de AOI (met 17 op 31) eerder middelgrote tot grote, hoewel een
meer dan behoorlijk aantal (13) klein mag worden genoemd.
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Er lijkt geen (significante) relatie te bestaan tussen enerzijds de grootte
van de boekhoudafdeling en het aantal transacties en anderzijds de gebruikte boekhoudsoftware, al blijken enkele pakketten eerder door "kleinere" entiteiten te worden gekozen.
7.2 Voldoende competenties
Een vlotte overgang vanaf 1 januari 2012 naar de toepassing van de wet
van 22 mei 2003 vergt van de entiteiten dat zij over voldoende boekhoudkundige kennis beschikken, zowel wat betreft de algemene boekhouding op basis van de principes van het dubbel boekhouden als wat
betreft de begrotingsboekhouding met inbegrip van een vastleggingsboekhouding. Een indicatie hiervan kan worden gevonden in het aantal
personen op de dienst boekhouding met relevante ervaring op het gebied van algemene boekhouding.
Alhoewel 44 entiteiten expliciet te kennen geven voldoende vertrouwd te
zijn met de beginselen van het dubbel boekhouden, blijken maar 25 entiteiten over voldoende kennis te beschikken om de overstap te maken
naar de wet van 2003.
Slechts 33 entiteiten geven aan voldoende vertrouwd te zijn met de begrotingsboekhouding. Dat is weinig, gezien het feit dat ze behoren tot de
overheidssector waar de begrotingsopvolging van oudsher een belangrijke component van het boekhoudsysteem vormt. Wellicht zijn heel wat
entiteiten terughoudend geweest bij het beantwoorden van de desbetreffende gestelde vraag omdat ze op het gebied van begrotingsboekhouding grote verschillen tussen het huidige en het toekomstige systeem
verwachten. Wat het begrotingsluik betreft, geven ook heel wat entiteiten
aan niet vertrouwd te zijn met de vastleggingsboekhouding.
7.3 Initiatieven om lacunes op te vangen
Wanneer er een gebrek aan kennis is, mag worden verwacht dat de
entiteiten initiatieven hebben genomen of althans voorbereiden om gebeurlijke lacunes op te vangen, door middel van nieuwe aanwervingen,
specifieke opleidingen of door een beroep te doen op externen.
Ondanks het feit dat behoorlijk wat entiteiten nu of in de naaste toekomst worden geconfronteerd met een mogelijk tekort aan boekhoudkundige geschoold personeel, zijn er bijna geen aanwervingen voor bijkomend personeel voorzien, evenmin als specifieke opleidingen om de
ontbrekende kennis te verwerven. Heel wat entiteiten vestigen er de
aandacht op dat het heel moeilijk is om bekwame, geschikte personen te
vinden op de arbeidsmarkt en dat er op federaal niveau geen reserve
meer beschikbaar is van statutaire boekhouders. Ook zouden personeelsplannen en ontoereikende financiële middelen bijkomende aanwervingen verhinderen.
Veelal rekent men op externe hulp van de FOD waaronder de instelling
ressorteert of van een externe accountant.
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Op lange termijn kan deze situatie een risico vormen voor de continuïteit
en kwaliteit van de boekhouding en van de financiële rapportering.
7.4 Functiescheiding
In het kader van de organisatie van de boekhouding moet de Koning, op
voordracht van de minister van Begroting, in toepassing van artikel 29
van de wet van 22 mei 2003 de regels bepalen die van toepassing zijn
op het vlak van de organisatie van de boekhoudkundige en de begrotingsverrichtingen en ter zake de beslissings-, de uitvoerings-, de registratie-, de bewarende en de toezichtfuncties definiëren. Deze regels
verzekeren de noodzakelijke scheiding voor die functies en bepalen de
manier waarop de personen die ervoor instaan, verantwoording afleggen. Ondanks het feit dat de regels nog niet bij koninklijk besluit zijn
vastgelegd, heeft het Rekenhof toch al nagegaan in welke mate er binnen de entiteiten momenteel al voldoende aandacht is voor het principe
van functiescheiding.
In iets meer dan de helft van de gevallen lijkt vandaag niet te zijn voldaan aan de vereiste van functiescheiding. Bij de ADBA hebben 17 van
de 27 entiteiten, en bij de AOI 12 van de 31 entiteiten, de functiescheiding nog niet verzekerd. Bij de entiteiten met een kleine boekhoudafdeling (<3 FTE) lijkt de functiescheiding in ongeveer de helft van de gevallen te zijn verzekerd, terwijl dit slechts bij minder dan de helft van de
entiteiten met een middelgrote boekhoudafdeling (3-10 FTE) het geval
is. De entiteiten met een grote boekhoudafdeling (>=10 FTE) werken in
bijna 70 % van de gevallen conform deze vereiste. Sommige entiteiten
wijzen erop dat ze te klein zijn en te weinig personeel hebben om de
principes van functiescheiding volledig te kunnen toepassen. Enkele
beschouwen de wetgeving op dit vlak zelfs als praktisch onuitvoerbaar
en zijn dan ook niet van plan maatregelen te nemen op dat vlak.
Bij de verdere uitvoering bij koninklijk besluit van het artikel 29 van de
boekhoudwet moet er volgens het Rekenhof dan ook rekening mee worden gehouden dat hoewel de functiescheiding een basisbeginsel is van
een internecontrolesysteem, het gezien het beperkt aantal personeelsleden in kleinere instellingen niet altijd mogelijk is het volledig
gamma van gescheiden functies te verzekeren. Voor alle entiteiten zouden wel minimum een aantal algemene regels in verband met functiescheiding moeten gelden, zoals bijvoorbeeld de scheiding van de functies van de ordonnateur en de rekenplichtige en een scheiding van de
toezichthoudende en uitvoerende functies.
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8

Interne audit

Het Rekenhof heeft ook nagegaan welke instellingen vandaag al over
een interne audit beschikken in de zin van artikel 31 van de wet van 22
mei 2003. Volgens deze wetsbepaling moet de Koning de modaliteiten
van de organisatie en van de tussenkomst van de interne audit met betrekking tot de begroting en de boekhouding bepalen.
De interne audit wordt volgens het Institute of Internal Auditors (IIA) gedefinieerd als een onafhankelijke en objectieve activiteit die een organisatie zekerheid biedt dat zij haar werking onder controle heeft, en advies
geeft om verder te verbeteren, en daardoor een meerwaarde biedt aan
de organisatie. De interne audit helpt een organisatie haar doelstellingen
te bereiken door stelselmatig en methodisch de risicobeheersing en de
beheers- en aansturingsprocessen te evalueren en voorstellen te doen
om de effectiviteit ervan te verbeteren36.
Het koninklijk besluit van 17 augustus 200737 is van toepassing op de
federale overheidsdiensten en programmatorische overheidsdiensten
evenals de diensten die ervan afhangen, en op een beperkt aantal
openbare instellingen38. Voor de andere instellingen heeft de Koning de
modaliteiten voor een interne audit nog niet vastgelegd.
Op basis van de antwoorden blijkt dat bij de meeste entiteiten (49) nog
geen interne audit werd opgericht en dat hiertoe nog geen concrete
plannen bestaan. Nochtans kan de interne audit een belangrijke rol spelen bij de overgang van het huidige systeem naar het nieuwe boekhoudsysteem van toepassing vanaf 1 januari 2012, voornamelijk met betrekking tot het analyseren en het vastleggen van de procedures.
De AOI lijken terzake een afwachtende houding aan te nemen en zich te
beroepen op het feit dat het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 op
hen niet van toepassing werd gemaakt. Ook achten heel wat instellingen
zich te klein om zelf een interne audit uit te bouwen en verwachten ze
een initiatief om een gemeenschappelijke interne-auditdienst op te richten die voor verschillende entiteiten zou werken. Ook wordt soms verwezen naar de reeds bestaande externe audit van een bedrijfsrevisor of
36

37

38

De definitie van het IIA is letterlijk: "Internal auditing is an independent,
objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its
objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and
improve the effectiveness of risk management, control, and governance
processes".
Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interneauditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende
macht.
Met name de instellingen van categorie A van de wet van 16 maart 1954:
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, de Pensioendienst
voor de Overheidssector, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten en de Regie der Gebouwen.
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het Rekenhof. In een aantal gevallen zijn er vanuit de FOD al gerichte
doorlichtingen gebeurd, of worden deze gepland.
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9

Uitvoeringsbesluiten

Het koninklijk besluit van 10 november 2009 stelt het boekhoudplan vast
dat van toepassing is op de federale Staat en op de gemeenschappen,
de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
Aan de entiteiten werd de vraag gesteld of er volgens hen nog andere
besluiten noodzakelijk zijn om de invoering van het nieuwe boekhoudsysteem te kunnen voorbereiden. Er werd een opgave van besluiten
verwacht die onontbeerlijk worden geacht, in eerste instantie voor de
uitvoering van de wet van 22 mei 2003 zelf, maar ook voor de noodzakelijke aanpassingen van de voor hen specifiek van toepassing zijnde
organieke reglementering die mogelijk strijdig zijn met de wet van 22 mei
2003.
De enkele entiteiten die op deze vraag antwoorden beperken zich veelal
tot een zeer algemeen antwoord. Sommige entiteiten vermelden de besluiten die volgens hen nog in het kader van de wet van 22 mei 2003
moeten worden getroffen. Andere entiteiten verwijzen naar de aanpassingen van de huidige reglementering. Nog andere antwoorden dat de
vraag niet op hen van toepassing is.
Sommige entiteiten dringen aan op een afwijking van het wettelijk kader
of op vereenvoudigde procedures. Zo wordt de deadline van 1 maart39
voor het opmaken en overzenden van de rekeningen voor de ADBA als
onrealistisch bestempeld. Ook wordt gepleit voor het behoud van het
huidig reglementair sui generis kader.
Enkele entiteiten die als een AOI zullen worden beschouwd, lijken er
vanuit te gaan dat het koninklijk besluit van 7 april 1954 ook na de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003 nog van toepassing zou zijn.
Ze houden er blijkbaar geen rekening mee dat de betreffende artikelen
van de wet van 16 maart 1954 en de op basis daarvan getroffen besluiten als gevolg van artikel 126, § 1, van de wet 2003 niet meer van toepassing zijn. Dit geldt op grond van artikel 126, § 2, van de wet ook voor
de bepalingen van de organieke wetgeving die strijdig zouden zijn met
de wet.
Een gelijkaardige bepaling is niet opgenomen voor de staatsdiensten
met afzonderlijk beheer waarvan het beheer krachtens een bijzondere
wet is gescheiden van het algemeen bestuur. Deze diensten zijn op
grond van artikel 140 van de GWRC onderworpen aan de bepalingen
vast te stellen door de Koning op voordracht van de ministers onder wie
deze diensten ressorteren en van de minister van Financiën. Aangezien
de GWRC vanaf 1 januari 2012 niet meer van toepassing is, zijn de bepalingen van deze koninklijke besluiten die in toepassing van vermeld
artikel 140 zijn getroffen, niet meer geldig in de mate dat zij strijdig zijn
met de wet van 22 mei 2003 en de uitvoeringsbesluiten ervan.

39

Artikel 81 van de wet van 22 mei 2003.
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Dit verklaart allicht waarom de POD Wetenschapsbeleid pleit voor het
behoud van de huidige sui generis regeling van de wetenschappelijke
instellingen in het kader van de wet van 2003.
De FOD Budget en Beheerscontrole heeft verzekerd dat alles in het
werk wordt gesteld om alle besluiten die nog in het kader van de wet van
22 mei 2003 moeten worden getroffen, tijdig uit te vaardigen. Dit is ook
het geval voor de aanvullende regels van de voorstelling van de jaarrekening, waarbij nog moet worden geëvalueerd aan welke voorwaarden
naar vorm en inhoud de door de entiteiten te verstrekken gegevens in
het kader van de jaarrekening van de federale staat moeten beantwoorden. Gezien het feit dat het AB, de ADBA, de AOI en het SB t.o.v. elkaar
als derden moeten worden beschouwd, zal er in het kader van de algemene rekening ook oog moeten zijn voor de annulatie van de onderlinge
verrichtingen in de geconsolideerde jaarrekening.
Voorts laat de FOD Budget en Beheerscontrole nog noteren dat het op
langere termijn de bedoeling is dat alle entiteiten hun gegevens elektronisch zouden versturen. Deze zouden dan verder worden behandeld
binnen de Business Warehouse dat bij de FOD Budget en Beheerscontrole wordt ontwikkeld.

Voorbereiding van de administratieve openbare instellingen, de administratieve diensten
met boekhoudkundige autonomie en de staatsbedrijven op de boekhoudkundige
verplichtingen van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 – Rekenhof, januari 2011

43

10 Algemeen besluit en aanbevelingen
10.1

Algemeen besluit

Op 1 januari 2012 treedt de comptabiliteitswet van 22 mei 2003 in werking voor de in artikel 2 van de wet bedoelde administratieve openbare
instellingen (AOI), autonome diensten met boekhoudkundige autonomie
(ADBA) en staatsbedrijven (SB). De wet is automatisch van toepassing
op alle diensten die aan de in de wet vastgelegde voorwaarden voldoen.
Voor de huidige door de wet erkende staatsdiensten met afzonderlijk
beheer en het enige staatsbedrijf bestaat er geen twijfel over dat zij als
ADBA en SB vanaf 2012 de wet moeten toepassen. Daarnaast werken
sommige diensten van algemeen bestuur vandaag de facto als een SAB
(bv. SOMA) of beschikken zij over een bepaalde vorm van financiële
autonomie (bv. Stichting Helena et Isabella Godtschalck - Gesticht voor
oude zeelieden te Oostende). Willen deze diensten ook na 2012 hun
huidige autonomie behouden, moet de wet het beheer en de boekhouding ervan scheiden van die van het algemeen bestuur.
De meeste openbare instellingen die vandaag rekeningen ter controle
van het Rekenhof voorleggen kunnen probleemloos als AOI binnen de
toepassingssfeer van de wet worden gebracht. Het gaat om instellingen
die zijn onderworpen aan de wet van 16 maart 1954 of zijn opgericht als
instellingen sui generis.
Maar hiermee zijn niet alle vragen beantwoord. Volgens de voorbereidende werken moet worden rekening gehouden met de intrinsieke aard
van de instellingen, los van de aangewende juridische vormen. De wet
beoogt immers de instellingen die werden opgericht met het prioritaire
doel tegemoet te komen aan de behoeften van algemeen belang, buiten
elke commerciële overweging, wat hen binnen de non-profitsector doet
vallen. Daarbij is erop gewezen dat bepaalde AOI privaatrechtelijke
structuren hebben aangenomen (van vzw of instellingen van openbaar
nut) of dat zij zelfs een juridische vorm uit de commerciële sector kunnen aannemen zonder daarmee hun statuut van AOI te verliezen.
Anderzijds zijn er openbare instellingen, opgericht als instelling van
openbaar nut of als sui generis instelling, die een statutaire opdracht
vervullen van commerciële, financiële of industriële aard en die het
boekhoudsysteem van de ondernemingen van de wet van 17 juli 1975
moeten toepassen.
Bij de voorbereiding van de wet van 22 mei 2003 werd een indicatieve
lijst als bijlage van het boekhoudbesluit aangekondigd van entiteiten die
onder de toepassing vallen van de wet. Hoewel deze lijst niet exhaustief
moet zijn, kan hij uitsluitsel geven voor een aantal entiteiten die vandaag
van mening zijn dat zij geen AOI zijn (bv. Nationaal Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffenverwerking, Rentenfonds) of die mogelijk
als openbare instelling met een statutaire opdracht van commerciële,
financiële of industriële aard onder de toepassing vallen van de wet van
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17 juli 1975 (bv. Nationale Delcrederedienst). Anderzijds kunnen andere
entiteiten die vandaag geen rekeningen aan het Rekenhof moeten voorleggen, vanaf 2012 wel worden gecatalogeerd als AOI waarop de wet
van 22 mei 2003 van toepassing is (bv. Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding).
Die oefening moet ook gebeuren voor de vzw’s, stichtingen van openbaar nut en vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben genomen maar die daarmee hun intrinsieke aard van
AOI niet hebben verloren.
Voor de entiteiten die onder de toepassing vallen van de wet van 22 mei
2003 gaat het om een kantelmoment in hun bestaan met een ingrijpende
wijziging van hun huidig boekhoudsysteem, zowel op het vlak van de
algemene boekhouding als van de begrotingsboekhouding. De wet moet
er immers voor zorgen dat van de huidige heterogene, weinig transparante en onderling niet vergelijkbare boekhoudsystemen waarvan de
consolidatie van de financiële informatie niet is gegarandeerd, wordt
overgestapt naar een uniform boekhoudsysteem. Het nieuwe boekhoudsysteem is gebaseerd op een genormaliseerd boekhoudplan en eenvormige waarderings- en aanrekeningsregels op grond waarvan de
boekhoudkundige gegevens kunnen worden verstrekt die het de minister
van Begroting moet mogelijk maken de jaarrekening van de federale
Staat op te stellen. Voor de AOI die vandaag hun rekeningen niet ter
controle van het Rekenhof moeten voorleggen, impliceert de wet de controlebevoegdheid van het Rekenhof.
Gezien de impact en de jarenlange voorbereiding van de FOD’s en
POD’s in het kader van Fedcom op de toepassing van het nieuwe boekhoudsysteem, zou mogen worden verwacht dat de vermelde entiteiten
zich vandaag volop voorbereiden op de transitie in 2012 naar het nieuwe
systeem. Een evaluatie, zowel op juridisch vlak door een analyse van de
vereisten van de wet en een vergelijking ervan met het bestaande boekhoudsysteem, als op technisch en organisatorisch vlak met aandacht
voor boekhoudsoftware, competentiebeheer en boekhoudkundige processen en procedures, is nodig.
Uit het onderzoek blijkt echter dat er vandaag onvoldoende garanties
zijn dat alle entiteiten in staat zullen zijn om vanaf 1 januari 2012 de wet
van 22 mei 2003 toe te passen. Hoewel uit de antwoorden van de entiteiten zeker geen wit/zwart verhaal kan worden gedistilleerd, valt toch op
dat de meeste entiteiten vandaag die garanties niet kunnen of willen
geven. Hoewel sommige entiteiten in 2012 ongetwijfeld zullen beantwoorden aan de vereisten van de nieuwe wet, blijkt slechts een beperkt
aantal entiteiten zich vandaag effectief te buigen over de gevolgen van
de wet van 22 mei 2003 en de impact ervan in al zijn consequenties.
Van een projectmatige voorbereiding op de overgang is overigens nauwelijks sprake.
Heel wat entiteiten hebben nog geen initiatieven genomen voor de aanschaf van aangepaste software en het verwerven van de nodige competenties. Deze entiteiten lijken te gemakkelijk te steunen op het feit dat zij
vertrouwd zijn met het voeren van een dubbele boekhouding op basis
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van een (genormaliseerd) boekhoudplan en waarderings-en aanrekeningsregels. Zij verliezen daarbij mogelijk uit het oog dat het boekhoudsysteem van de wet van 22 mei 2003 weliswaar geïnspireerd is op het
boekhoudsysteem van de ondernemingen maar hier anderzijds ook op
substantiële punten van afwijkt, terwijl op het vlak van begrotingsboekhouding quasi in alle gevallen de vereisten van de wet verder gaan dan
en afwijken van de tot dusver gevoerde boekhouding.
Weinig entiteiten lijken vandaag in staat de voor de opmaak en goedkeuring van de algemene rekening in de nieuwe wet vastgelegde termijn, nl. 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop ze betrekking
heeft, te respecteren. Deze deadline vraagt een aanpassing van de
boekhoudkundige organisatie en de procedures. De meeste entiteiten
blijken evenwel hiermede nog niet bezig te zijn.
De toepassing van het duale boekhoudsysteem van de wet van 22 mei
2003 waarbij de verrichtingen gelijktijdig worden geboekt in de algemene
en de begrotingsboekhouding vergt het gebruik van aangepaste boekhoudsoftware. De software moet specifiek worden ontwikkeld voor een
overheidsomgeving waarin naast een algemene economische boekhouding ook een begrotingsboekhouding is geïntegreerd. Het systeem moet
uitgaan van een boekhoudplan dat naast de klassen 1 tot en met 7 ook
twee begrotingsklassen gebruikt, en moet in staat zijn de begrotingskredieten zowel op het niveau van de vastleggingen als van de vereffeningen op te volgen. Bovendien moet het de in de wet bedoelde informatie
kunnen genereren. Hoewel de entiteiten zich van het belang van deze
software bewust lijken te zijn, nemen de meeste ter zake een afwachtende houding aan.
Het voeren van een dubbele boekhouding of van een begrotingsboekhouding met onderscheid tussen een vastleggings- en vereffeningscomponent vereist dat de entiteiten voldoende onderlegd personeel in dienst
hebben. De overgang naar het boekhoudsysteem van de wet van
22 mei 2003 met eigen aanrekenings- en waarderingsregels vergt dat
personeelsleden die wel onderlegd zijn in het dubbel boekhouden of de
begrotingsboekhouding, zich via gepaste opleidingen de bijzonderheden
van het nieuwe systeem eigen maken. Ook op dit vlak lijkt de situatie bij
niet alle entiteiten geruststellend en worden er weinig initiatieven genomen of gepland om het gebrek aan kennis op te vangen door middel van
aanwervingen en specifieke opleidingen. Volgens sommige entiteiten
zou het heel moeilijk zijn om bekwame, geschikte personen te vinden op
de arbeidsmarkt en is er op federaal niveau geen reserve van statutaire
boekhouders meer beschikbaar. Maar ook qua opleiding worden er minder initiatieven genomen dan zou mogen worden verwacht.
Dat nog niet alle koninklijke besluiten ter uitvoering van de wet zijn uitgevaardigd, bemoeilijkt de voorbereiding op de nieuwe wet. De FOD
Budget en Beheerscontrole kondigt weliswaar aan dat deze besluiten
tijdig zullen worden uitgevaardigd, maar een aantal entiteiten wijzen erop dat het ontbreken ervan hen voor moeilijkheden plaatst om de
draagwijdte van de bepalingen van de wet correct in te schatten, bv.
voor het opstellen van een begroting en de rapportering over de uitvoering ervan. Voorts moet zeker voor de staatsdiensten met afzonderlijk
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beheer worden nagegaan welke bepalingen met betrekking tot hun financieel beheer strijdig zijn met de wet en bijgevolg vanaf 2012 geen
uitwerking meer hebben.
Tien entiteiten beschikken over een interne audit in de zin van de wet.
Ook op dit vlak moeten voor een reeks van AOI het vereiste koninklijk
besluit worden getroffen.
Een aantal entiteiten lijken zich inmiddels, o.m. tengevolge van onderhavig onderzoek, wel bewust te zijn geworden van de grote impact dat
de inwerkingtreding van de nieuwe wet op hen zal hebben. Zij dringen
aan op instructies, begeleiding, vorming en ondersteuning van hogerhand. De initiatieven die dienaangaande door de FOD Budget en Beheerscontrole zijn genomen worden als onvoldoende omschreven. Dat
de Federal Accountant van deze FOD is aangesteld als centraal aanspreekpunt voor de entiteiten is hen onbekend. Vragen die ze aan de
FOD in verband met de nieuwe wetgeving en reglementering hebben
gesteld werden in de meeste gevallen niet beantwoord.
De entiteiten die allen over een administratieve en boekhoudkundige
autonomie beschikken, al dan niet gepaard gaande met rechtspersoonlijkheid, zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op en de juiste toepassing van de nieuwe wet. Die overgang moet
worden begeleid en gecoördineerd op een hoger, entiteitoverstijgend
niveau, zoals overigens ook is gebeurd voor de FOD’s en POD’s. Die
aanpak maakt het mogelijk maximaal te profiteren van schaalvoordelen,
dubbel gebruik te vermijden en te leren van elkaars ervaringen en fouten. Nu blijken de verschillende entiteiten individueel, zonder onderling
overleg, bezig met die voorbereiding. Zeker voor de grotere entiteiten
hoeft die aanpak geen probleem te vormen. Voor de kleinere entiteiten
die de meerderheid vormen, kan echter een meer gecoördineerde en
gezamenlijke aanpak worden overwogen. De uitzondering op deze vaststellingen lijken de wetenschappelijke instellingen te vormen die qua
boekhoudkundige organisatie centraal worden gestuurd en begeleid
vanuit de POD Wetenschapsbeleid, ook voor de overgang naar de wet
van 22 mei 2003.
In algemene zin mag worden besloten dat uit het onderzoek van het
Rekenhof blijkt dat er vandaag onvoldoende zekerheid is dat alle entiteiten in 2012 in staat zullen zijn om het boekhoudsysteem van de wet van
22 mei 2003 toe te passen en dat maatregelen zich opdringen. Welke
concrete acties en maatregelen er volgens het Rekenhof zouden moeten worden genomen, wordt in het volgende punt uiteengezet.
10.2

Aanbevelingen

1. De minister van Begroting moet in overleg met de toezichthoudende
ministers op korte termijn uitmaken welke diensten worden beschouwd als ADBA, als AOI en als SB in de zin van artikel 2, 2e, 3e
en 4e, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zodanig dat
de betrokken entiteiten zich kunnen voorbereiden op de toepassing
van de nieuwe boekhoudregels vanaf 1 januari 2012.
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De bij de voorbereiding van de wet van 22 mei 2003 in het vooruitzicht gestelde lijst van entiteiten vormt een geschikt instrument om
de toepassingssfeer van de wet af te bakenen. Omdat de diensten
die voldoen aan de voorwaarden die kunnen worden afgeleid uit de
wet en uit de voorbereidende parlementaire documenten, automatisch onder de toepassing van de wet ressorteren, is deze lijst als
zodanig niet rechtscheppend en moet de FOD Budget en Beheerscontrole ervoor zorgen dat de lijst volledig en actueel wordt gehouden wil hij zijn praktisch nut behouden. Bij het opstellen van de lijst
moet ook rekening worden gehouden met de classificatie van de institutionele sectoren, in het bijzonder S1311 (Centrale overheid) van
de Nationale Bank.
Ook het toekomstig statuut van de zgn. staatsdiensten met afzonderlijk beheer van het oud regime, waarvan de huidige boekhoudkundige autonomie niet meer geldig is vanaf de veralgemeende toepassing van de wet van 22 mei 2003 op 1 januari 2012, zou moeten
worden geregeld. Anderzijds kan er ook worden geëvalueerd of
sommige diensten die momenteel van een zekere autonomie genieten niet beter terug onder het algemeen bestuur zouden worden ondergebracht.
De lijst moet ook rekening houden met het bestaan van andere entiteiten die, ongeacht hun huidige juridische structuur (zoals verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen van openbaar nut en vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap
hebben aangenomen, instellingen sui generis,…), AOI zijn in de zin
van de wet van 22 mei 2003. Deze entiteiten zijn er zich momenteel
mogelijk niet van bewust dat zij vanaf 2012 het nieuwe boekhoudsysteem moeten toepassen. Voor de openbare instellingen moet de
vraag worden beantwoord of zij een statutaire opdracht hebben in de
zin van artikel 1, eerste lid, 3°, van de wet van 17 juli 1975. De instellingen met een statutaire opdracht van commerciële, financiële of industriële aard moeten ervoor zorgen dat zij aan alle voorwaarden
voldoen die de wetgeving hen oplegt.
2. Voor de entiteiten die onder het toepassingsveld van de wet van 22
mei 2003 vallen, moet worden geanalyseerd welke aanpassingen
aan hun huidig boekhoudsysteem moeten worden doorgevoerd om
ermee in overeenstemming te zijn.
Dit houdt o.m. in dat de verschillen met het huidige boekhoudsysteem in detail worden geanalyseerd op het vlak van het boekhoudplan, de waarderings- aanrekeningregels, de inventaris, het overzicht van de financiële risico’s en geschillen, de vastleggings- en
vereffeningskredieten, de financiële rapportering. Dit geldt a fortiori
voor de entiteiten waarvan het huidige boekhoudsysteem vandaag
beperkt blijft tot de algemene of de begrotingsboekhouding of die
niet werken met een vastleggingsboekhouding.
Ook moet worden nagegaan of de huidige processen en procedures
voor de boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen niet moeten worden afgestemd op de door de wet van 22 mei 2003 opgeleg-
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de striktere termijnen voor het rapporteren over de jaarrekening en
de uitvoering van de begroting. Er moet bovendien voldoende aandacht zijn voor de reconciliatie van de verrichtingen van de algemene en de begrotingsboekhouding.
3. De FOD Budget en Beheerscontrole en de diensten Budget en Beheer van de verschillende FOD’s en POD’s moeten nagaan hoe zij
de overstap naar het nieuwe boekhoudsysteem kunnen ondersteunen zodat in de toekomst tijdig een uniforme boekhoudpraktijk en financiële rapportering, conform de wettelijke en reglementaire bepalingen kan worden gegarandeerd.
De FOD Budget en Beheerscontrole moet mogelijke onduidelijkheden over de draagwijdte van de wet tijdig uitklaren en lacunes, interpretatieproblemen en eventuele juridische en technische hinderpalen
voor de entiteiten die in Fedcom wensen te stappen, zo vlug mogelijk wegwerken.
Deze FOD zou ook een permanent overlegplatform kunnen creëren
waarop de entiteiten onderling hun knowhow en best practices kunnen uitwisselen. Ook kan worden gedacht aan informatievergaderingen, opleidingen, contactpunten voor praktische vragen, gezamenlijke aankoop van boekhoudsoftware, inschakeling in Fedcom, een
duidelijke omkadering en infosessies en opleiding voor de personen
die het interne project moeten trekken, de verhoging van de interne
competenties en praktische hulp bij het implementeren van de nieuwe wet.
Om de entiteiten maximaal te laten profiteren van de ervaringen van
anderen met boekhoudsoftware, moet er oog zijn voor een georganiseerde uitwisseling van informatie over het bestaan en de mogelijkheden van de verschillende pakketten. Ondersteuning van kleinere entiteiten bij de aanschaf van aangepaste boekhoudsoftware en
de mogelijkheid van een gegroepeerde aankoop kunnen opties zijn.
4. De betrokken entiteiten moeten de nodige initiatieven nemen om
maximale zekerheid te verwerven dat zij in 2012 zonder problemen
de overstap kunnen maken naar het nieuwe boekhoudsysteem.
De entiteiten die bij een externe consultant om ondersteuning hebben gevraagd, moeten nagaan of zij daarmee alle vragen over de
specifieke kenmerken van de wet opvangen. Ze moeten ook evalueren of hun boekhoudsoftware kan beantwoorden aan de vereisten
van het duale boekhoudsysteem van de wet van 22 mei 2003. Deze
software moet geschikt zijn voor de gelijktijdige invoer van de boekingen in de algemene boekhouding en de begrotingsboekhouding
en moet het mogelijk maken binnen de opgelegde termijnen te rapporteren over de jaarrekening en over de uitvoering van de begroting
op het vlak van vastleggingen en vereffeningen. Indien nodig moeten
tijdig bijkomende modules of nieuwe software worden aangeschaft.
De entiteiten moeten ervoor zorgen dat zij over de juiste en voldoende competenties beschikken om vanaf 1 januari 2012 een boekhou-
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ding te voeren die beantwoordt aan de vereisten van de wet, zowel
op het vlak van de algemene boekhouding als van de begrotingsboekhouding. Er moet eveneens oog zijn voor een functiescheiding,
in overeenstemming met de vereisten van de wet, die rekening
houdt met de grootte van de entiteiten.
5. De interne audit, zoals bedoeld in artikel 31 van de wet van 22 mei
2003 moet worden georganiseerd voor de entiteiten die onder de
toepassing van de wet zullen vallen.
Voor de AOI die niet onder de toepassing vallen van het koninklijk
besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne-auditactiviteiten
binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht zouden de modaliteiten moeten worden bepaald voor de organisatie van
de interne audit met betrekking tot de begroting en de boekhouding.
Voor de ADBA moet worden verduidelijkt in welke mate zij mee opgenomen zijn of worden in de organisatie van de interne audit van
de FOD waarvan zij afhangen.
6. De FOD Budget en Beheerscontrole moet ervoor zorgen dat alle
uitvoeringsbesluiten van de wet van 22 mei 2003 tijdig en alleszins
voor de veralgemeende inwerkingtreding vanaf 1 januari 2012 van
deze wet worden uitgevaardigd.
7. De bepalingen over het financieel beheer van de staatsdiensten met
afzonderlijk beheer en van het SB die strijdig zijn met de wet van 22
mei 2003, moeten met die wet in overeenstemming worden gebracht. De AOI moeten er rekening mee houden dat het bestaande
kader inzake boekhouding en financieel beheer, voor zover strijdig
met deze wet, vanaf 1 januari 2012 niet meer van toepassing is.
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11 Bijlagen

Bijlage 1:

Lijst van de entiteiten betrokken bij het onderzoek.

Bijlage 2:
Tabellen met de antwoorden van de entiteiten op de belangrijkste vragen
A. Basisinfo
B. Vraag 1
C. Vraag 2
D. Vraag 3
E. Vraag 4
F.

Vraag 5

G. Vraag 6
H. Toelichting bij de tabellen
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BIJLAGE 1 - LIJST VAN DE ENTITEITEN BETROKKEN BIJ HET ONDERZOEK

BIJLAGE 2A – BASISINFORMATIE OVER DE ENTITEITEN

BIJLAGE 2B – ANTWOORDEN OP VRAAG 1

BIJLAGE 2C – ANTWOORDEN OP VRAAG 2

BIJLAGE 2D – ANTWOORDEN OP VRAAG 3

BIJLAGE 2E – ANTWOORDEN OP VRAAG 4

BIJLAGE 2F – ANTWOORDEN OP VRAAG 5

BIJLAGE 2G – ANTWOORDEN OP VRAAG 6

BIJLAGE 2H - TOELICHTING BIJ DE TABELLEN
ALGEMEEN:
WAAR= positief antwoord van de entiteit
ONWAAR= negatief antwoord van de entiteit
NVT= niet van toepassing
Leeg= vraag niet beantwoord

1. TABEL BASISINFO: basisinfo in het Nederlands met betrekking tot de 67 entiteiten
opgenomen in het onderzoek
-

-

-

CATN: categorie in het Nederlands waartoe de entiteit momenteel wordt gerekend
o AB = algemeen bestuur
o AUT KAS = autonome kas binnen de FOD Financiën (zonder rechtspersoonlijkheid)
o SAB = staatsdienst met afzonderlijk beheer (zonder rechtspersoonlijkheid)
o SB = staatsbedrijf (zonder rechtspersoonlijkheid)
o A= instelling van openbaar nut van categorie A van de wet van 16 maart 1954
o B = instelling van openbaar nut van categorie B van de wet van 16 maart 1954
o C = instelling van openbaar nut van categorie C van de wet van 16 maart 1954
o ISG= instelling sui generis (met rechtspersoonlijkheid)
INSTELLING: volledige benaming van de entiteit in het Nederlands
INSTELLING_AFK: afkorting van de entiteit in het Nederlands
CAT2003N: categorie in het Nederlands waartoe de entiteit vermoedelijk wordt gerekend bij de inwerkingtreding van de wet van 22 mei 2003
o AB = algemeen bestuur
o ADBA = administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie
o SB = staatsbedrijf
o AOI = administratieve openbare instelling
o WET75 = instelling met een statutaire opdracht van industriële, commerciële of
financiële aard in de zin van de wet van 17 juli 1975
o NAAR PDOS = entiteit voor 2012 overgeheveld naar PDOS
o NAAR FOD ECONOMIE = entiteit voor 2012 overgeheveld naar de FOD Economie
o NAAR FOD FINANCIËN = entiteit voor 2012 overgeheveld naar de FOD Financiën
o NIET BEANTWOORD=entiteit waarvoor nog moet worden bepaald of hij onder
de toepassing valt van de wet van 22 mei 2003.
STAT OPDR: Vervult de entiteit een statutaire opdracht van commerciële, financiële of
industriële aard in de zin van artikel 1, eerste lid, 3° van de wet van 17 juli 1975?
BHSYS: Welk boekhoudsysteem volgt de entiteit en op basis van welke rechtsgrond?
o wet van 16 maart 1954 + het koninklijk besluit van 7 april 1954

o
o
o
o
-

artikel 140 van de bij koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op
de rijkscomptabiliteit + uitvoeringsbesluiten inzake het financieel beheer (staatsdiensten met afzonderlijk beheer)
wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen en uitvoeringsbesluiten
boekhouding van de vzw’s
sui generis regeling

CAT2003 ENTITEIT: De vraag naar de overgang van het huidige boekhoudsysteem
naar het systeem van de wet van 22 mei 2003 is maar relevant indien de nieuwe wetgeving van toepassing zal zijn op de entiteit. Motiveer waarom uw entiteit of dienst al dan
niet onder de toepassing valt van de wet van 22 mei 2003?

2. TABEL VRAAG 1: belangrijkste gestructureerde informatie met betrekking tot vraag 1
-

-

-

CATN, INSTELLING_AFK, CAT2003N: zelfde als tabel basisinfoN
<> AB/BB? Maakt het boekhoudsysteem een onderscheid tussen de algemene boekhouding (AB) en de begrotingsboekhouding (BB)?
BHPLAN? Beschikt de entiteit over een goedgekeurd boekhoudplan?
AB<>BB? Maakt het boekhoudplan een onderscheid tussen een stelsel van rekeningen
voor de algemene en de begrotingsboekhouding?
Aanrekeningsregels AB: volgens welke regels wordt er aangerekend in de algemene
boekhouding
o Bedrijfseconomisch (accrual)
o Kas
o Stelsel van beheer - wet 54
Waardreg? Beschikt de entiteit over waarderingsregels?
Inventaris? Beschikt de entiteit over een inventaris van al zijn bezittingen, vorderingen,
schulden en verplichtingen?
Overl rekeningen: Maakt de entiteit gebruik van overlopende rekeningen om kosten en
opbrengsten aan het juiste boekjaar te hechten?
Voorzieningen?: Maakt de entiteit gebruik van het aanleggen van voorzieningen voor
risico’s?
Jaarrekening? Stelt de entiteit in het kader van de algemene boekhouding een jaarrekening op die bestaat uit een balans, een resultatenrekening en een toelichting?
FORMAT AB: volgens welk format stelt de entiteit deze jaarrekening op
 Sui generis:
 NBB: Nationale Bank van België
 WET75: wet van 17 juli 1975
 MB: ministerieel besluit
 VZW
 ANDER
Aanrekeningsregels BB: volgens welke regels worden de ontvangsten en uitgaven
aangerekend in de begrotingsboekhouding
 Transactie
 Bedrijfseconomisch (accrual)
 Kas
 Ordonnancering

-

-

 Prestatie
 Stelsel van beheer – wet 54
Toelicht regels? Bevat de toelichting informatie over de waarderingsregels?
Toelicht verpl buiten bl? Bevat de toelichting informatie over de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen?
Reconcil AB/BB? Maakt de entiteit jaarlijks een reconciliatie op van de resultaten van
de algemene en de begrotingsboekhouding?
Vastlegg BH? Voert de entiteit een boekhouding van de vastleggingen?
Begr vast kred? Stelt de entiteit een begroting van de vastleggingskredieten op?
Budg verslag? Rapporteert de entiteit over de resultaten van de begrotingsverrichtingen?
FORMAT BB: volgens welk format stelt de entiteit zijn verslag over de uitvoering van de
begroting op
 Sui generis
 MB: ministerieel besluit
 Art 140: artikel 140 van de bij koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit
 KB: koninklijk besluit
 Wet 54: wet van 16 maart 1954
Datum BH: Tegen welke datum is (in regel) de financiële rapportering klaar op niveau
van de entiteit?

3. TABEL VRAAG 2: belangrijkste gestructureerde informatie met betrekking tot vraag 2
-

-

-

CATN, INSTELLING_AFK, CAT2003N: zelfde als tabel basisinfoN
Project: Bestaat er binnen de entiteit een project en/of projectverantwoordelijke met de
opdracht de transitie van het bestaande boekhoudsysteem naar het nieuwe systeem
voor te bereiden?
Aanspreekpunt: Heeft de entiteit bij de voorbereiding van de overgang naar het nieuwe
systeem om ondersteuning gevraagd en deze gekregen?
 FOD B&B
 Stafdienst B&B
 FOD of POD
 Nog niet gevraagd
 Niet nodig
 Externe consultant
 Niet gespecificeerd
Externe hulp: Kan u terugvallen op een (extern) aanspreekpunt in geval van vragen
over de juiste interpretatie van de draagwijdte van de nieuwe wetgeving?
 Rekenhof
 Externe consultant
 Stafdienst B&B
 FOD B&B
 FOD of POD
 IVF: Inspectie van Financiën
 Niet gespecificeerd

-

-

Wet onderz? Heeft de entiteit de vereisten van het nieuwe boekhoudsysteem reeds geanalyseerd en vergeleken met het bestaande systeem?
Invent wet? Beschikt de entiteit over een inventaris die beantwoordt aan de vereisten
van de nieuwe wet?
Waarderingsreg? Indien er nog geen waarderingsregels bestaan, is er al een ontwerp
van waarderingsregels opgemaakt?
Ovz fin ris? Heeft de instelling een overzicht van de financiële risico’s op verliezen of
kosten met betrekking tot verbintenissen buiten balans?
Ovz geschillen? Bestaat er een samenvatting van de lopende geschillen waarbij de instelling betrokken is, met een inschatting van de financiële gevolgen en waarschijnlijkheid?
Vold initiat? Volstaan deze initiatieven volgens u om vanaf 1 januari 2012 het nieuwe
boekhoudsysteem toe te passen en alleszins tegen 31 december 2012 een jaarrekening
op te stellen die rekening houdt met het volledige vermogen van de entiteit, inclusief alle
materiële en immateriële vaste activa?

4. TABEL VRAAG 3: belangrijkste gestructureerde informatie met betrekking tot vraag 3
-

-

-

-

-

CATN, INSTELLING_AFK, CAT2003N: zelfde als tabel basisinfoN
Gebruik bhsoftw: Maakt uw entiteit voor het voeren van de algemene en/of de begrotingsboekhouding gebruik van boekhoudsoftware?
Aangepast wet03? Werd bij de aankoop of ontwikkeling van deze software rekening
gehouden met de vereisten van de wet van 22 mei 2003 of met een scenario van transitie naar deze wetgeving?
Analyt.BH? Bevat de gebruikte boekhoudsoftware geïntegreerde modules (en worden
die effectief gebruikt) voor de analytische boekhouding?
Andere processen? Bevat de gebruikte boekhoudsoftware geïntegreerde modules (en
worden die effectief gebruikt) voor de inventaris, klanten en leveranciers, voorraden,
aankopen, personeel, …?
Electr bet? Gebeuren de bankverrichtingen via een elektronisch systeem?
Elektr fact? Maakt de entiteit gebruik van een systeem van elektronische facturatie?
Integr bh? Zijn deze systemen geïntegreerd met de boekhouding?
Verbintenissen? Maakt de instelling gebruik van systemen voor het opvolgen van verbintenissen (zoals: van bestelling tot betaling, van vastgesteld recht tot kasbeheer en
van begroting tot rapportering) en is dit systeem geïntegreerd met de boekhouding?
Gelijkt boek? Laat de software toe online en gelijktijdig verrichtingen te boeken in de
algemene en de begrotingsboekhouding?
Privé? Gaat het in essentie om software voor het voeren van een bedrijfseconomische
boekhouding?
Overh? Is de boekhoudsoftware specifiek ontwikkeld voor of afgestemd op een overheidsomgeving?
Basis boekingen? Welke boekhouding vormt de basis van deze software (aanrekening
in de algemene boekhouding met doorboeking naar de begrotingsboekhouding of omgekeerd?)
 AB: algemene boekhouding
 BB: begrotingsboekhouding
Reconc? Laat de software toe een reconciliatie te maken van het resultaat in de algemene boekhouding en het begrotingsresultaat?

-

-

-

Opv uitv begr? Laat de software in het kader van de begrotingsboekhouding toe op elk
ogenblik (en dus automatisch) de vooruitgang van de uitvoering van de begroting te volgen?
Kredietimport? Laat de software in het kader van de begrotingsboekhouding het importeren van de goedgekeurde kredieten (zowel initiële als aangepaste) toe?
Opvolg kredieten? Laat de software in het kader van de begrotingsboekhouding het
opvolgen van de vastleggings-en vereffeningskredieten en het bewaken van de limitatieve kredieten en kredietoverschrijdingen toe?
Opv verbin? Laat de software in het kader van de begrotingsboekhouding toe de verbintenissen op te volgen tot en met de betaling?
Aut genereren fin staten Vloeien de rekeningen en financiële staten op een automatische manier en dus zonder verdere manipulatie voort uit de software?

5. TABEL VRAAG 4: belangrijkste gestructureerde informatie met betrekking tot vraag 4
-

-

-

-

-

-

-

-

CATN, INSTELLING_AFK, CAT2003N: zelfde als tabel basisinfoN
Aanp softw? Kan volgens u de huidige software (zonder al te veel problemen) worden
aangepast opdat de entiteit een boekhouding kan voeren die voldoet aan alle voorwaarden en vereisten van het boekhoudsysteem van de wet van 22 mei 2003?
Aanp bhplan? Kan volgens u de huidige software (zonder al te veel problemen) worden
aangepast op het gebied van aanpassing van het rekeningstelsel aan het genormaliseerd boekhoudplan?
Gelijkt boeken? Kan volgens u de huidige software (zonder al te veel problemen) worden aangepast op het gebied van boeking van de verrichtingen geboekt in de algemene
boekhouding en, voor zover ze ook een begrotingsverrichting uitmaken, simultaan in de
rekeningen van de begrotingsklassen?
<>vast vereff? Kan volgens u de huidige software (zonder al te veel problemen) worden
aangepast op het gebied van onderscheid in de budgettaire rekeningen tussen de in de
begroting vastgestelde vastleggingskredieten en vereffeningskredieten en de aanrekeningen op deze kredieten?
Econ class? Kan volgens u de huidige software (zonder al te veel problemen) worden
aangepast op het gebied van de opsplitsing van de raming van de ontvangsten en uitgaven in de begroting volgens de economische classificatie?
Fin info? Kan volgens u de huidige software (zonder al te veel problemen) worden aangepast op het gebied van genereren van de gevraagde financiële informatie?
<2012? Kan dit voor 1 januari 2012 worden gerealiseerd?
Overhopdr? Indien de huidige software niet (zomaar) kan worden aangepast, werd er
reeds een overheidsopdracht uitgeschreven om nieuwe of aangepaste software aan te
schaffen?
Altern? Ziet de entiteit een andere oplossing dan de aanpassing van de bestaande
software of de aankoop van nieuwe software om vanaf 2012 het boekhoudsysteem van
de wet van 22 mei 2003 te kunnen toepassen?
Fedcom? Kan de inschakeling in het federale Fedcom project een oplossing zijn?

6. TABEL VRAAG 5: belangrijkste gestructureerde informatie met betrekking tot vraag 5
- CATN, INSTELLING_AFK, CAT2003N: zelfde als tabel basisinfoN
- Grootte BHAFD? Aantal personen (in FTE) werkzaam op de dienst boekhouding?
 <3 : minder dan 3 personen
 <=3<10 : tussen de 3 en de 10 personen

-

-

-

 >=10 groter of gelijk aan 10 personen
Grootte TRANS? Aantal geboekte transacties (zowel inkomsten als uitgaven) op jaarbasis?
 <=7.500 : minder of gelijk aan 7.500 transacties
 >7.500<50.000: tussen 7.500 en 50.000 transacties
 >=50.000: groter of gelijk aan 50.000 transacties
 NT OPGEG: niet opgegeven
Voldoende? Is dit aantal voldoende om alle taken van de dienst naar behoren uit te
voeren?
Knowhow? Beschikt de entiteit over voldoende boekhoudkundige knowhow voor een
vlotte overgang vanaf 1 januari 2012 naar de toepassing van de wet van 22 mei 2003?
Knowhow AB? Beschikt de entiteit over voldoende boekhoudkundige knowhow met betrekking tot algemene boekhouding op basis van de principes van het dubbel boekhouden?
Knowhow BB? Beschikt de entiteit over voldoende boekhoudkundige knowhow met betrekking tot begrotingsboekhouding m.i.v. een vastleggingsboekhouding?
Wervingen? Zijn er aanwervingen voorzien voor bijkomend personeel met de nodige
boekhoudkundige knowhow?
Opleidingen? Zijn er specifieke opleidingen voorzien om de kennis inzake vermogensboekhouding te verbeteren?
Functiescheiding? Is, in de huidige situatie, een functiescheiding verzekerd tussen de
beslissings-, de uitvoerings-, de registratie-, de bewarende en de toezichtfuncties inzake
boekhoudkundige en begrotingsverrichtingen?

7. TABEL VRAAG 6: belangrijkste gestructureerde informatie met betrekking tot vraag 6
- CATN, INSTELLING_AFK, CAT2003N: zelfde als tabel basisinfoN
- Interne audit? Is bij de entiteit een interne audit ingericht in de zin van artikel 31 van de
wet en het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht?

Dit verslag is enkel elektronisch beschikbaar en bestaat ook in Franse versie. Een samenvatting
ervan is opgenomen in het 167e Boek dat beschikbaar is op www.rekenhof.be.
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