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Verslag aan het federale parlement
Beheer van de catering bij de federale overheid

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof de vormen van
catering die worden georganiseerd in de federale overheidsdiensten. Het Rekenhof
concludeert in dit stadium dat de overheidsdiensten niet kunnen garanderen dat de
kosten worden beheerst of dat er voldoende budgettaire transparantie is. Het
beveelt de diensten aan overleg te plegen om tot een coherent en zuinig
cateringbeleid te komen voor de ambtenaren van de federale Staat.
De catering vertegenwoordigt ongeveer 13.500 maaltijden per dag en daar is voor de Staat
een kostenplaatje aan verbonden van naar schatting 38 miljoen euro per jaar. Sommige
overheidsdiensten zorgen zelf voor catering, andere doen daarvoor een beroep op een vzw
of een handelsonderneming.
Om het cateringaanbod bij de federale overheid te rationaliseren, werd in 2008 een
administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie met de naam Fedorest opgericht.
Fedorest zou de catering beheren voor de overheidsdiensten om tot een zuiniger beheer van
de resources te komen. Het beheer blijft vooralsnog echter beperkt tot de FOD Financiën,
waarvan Fedorest afhangt. De andere overheidsdiensten waarvan de personeelsleden de
restaurants van Fedorest mogen gebruiken, dragen nog niet bij tot de financiering van zijn
activiteiten.
De door Fedorest bereide maaltijden hebben nog altijd een hoge kostprijs, hoofdzakelijk
door kosten die gepaard gaan met een historisch gegroeid teveel aan personeel. Bij de
aankoop van voedingsmiddelen houdt Fedorest zich bovendien niet aan de toegestane
gunningswijzen voor overheidsopdrachten.
Uit onderzoek van de andere cateringformules dan die van Fedorest blijkt ook dat er een
zeer ongelijke kostenbeheersing is en een gebrek aan transparantie over de totale kosten die
door de Staat worden gedragen. Bovendien wordt ook de regelgeving inzake
overheidsopdrachten onvoldoende in acht genomen.
Globaal gezien mist de organisatie van de catering bij de federale overheid omkadering. De
huidige cateringformules bieden geen garanties op het vlak van gelijke behandeling,
afdoende kostenbeheersing en transparantie.
De betrokken minister hebben geantwoord aan het Rekenhof.
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Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door
nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te
zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde
diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten
opzichte van de overheden die het controleert.
Het auditverslag Beheer van de catering bij de federale overheid werd aan het federale
parlement bezorgd. Het verslag, dat enkel in elektronische vorm bestaat, en dit persbericht
zijn terug te vinden op de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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