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Het Rekenhof heeft de impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid onderzocht. Het onderzocht in het bijzonder of de overdracht van bevoegdheden aan Vlaanderen de
vooropgestelde budgettaire ramingen volgde en of de overdracht van bevoegdheden en middelen knelpunten vertoonde.
Implementatietraject, overgangsprotocollen en samenwerkingsakkoorden
Op 11 oktober 2011 kwam een institutioneel akkoord tot stand over, onder meer, de overdracht
van bevoegdheden naar gemeenschappen en gewesten en een herziening van de bijzondere
financieringswet. De Vlaamse administratie heeft vervolgens stappen gezet voor een zo efficiënt
mogelijke toepassing van het akkoord. Zij heeft Vlaamse overhevelingsfiches en een Groenboek
opgemaakt, een Vlaamse taskforce gecreëerd, deelgenomen aan een interfederale taskforce,
enz. De onderhandelingen over de zesde staatshervorming gingen uit van de zogenaamde ETPtabel met een overzicht van de over te dragen budgetten voor personeel, beleid, vastgoed en
werking en personeelsaantallen (in VTE).
Het Rekenhof stelde echter vast dat de informatiedoorstroming van het federale naar het Vlaams
niveau niet optimaal verliep. Er verstreek veel tijd tussen de Vlaamse vragen om informatie en
de federale informatielevering, mede omwille van onduidelijkheden voor het federale niveau. Zo
ontbrak nog een volledig zicht op de over te dragen bevoegdheden en de uiteindelijke teksten van
de zesde staatshervorming.
Protocollen moesten een ordelijke overgang van bevoegdheden garanderen in de overgangsperiode. In een aantal gevallen verliep de overgang echter minder vlot dan verwacht en dienden
of dienen de federale instanties langer in te staan voor de betrokken materies of verdere ondersteuning te bieden. De bevoegdheidsoverdracht was soms complexer dan verwacht. Bovendien
koos Vlaanderen er vaak voor de nieuwe bevoegdheden eerst te hervormen of te integreren in al
bestaande Vlaamse maatregelen1. Dat noodzaakte in de beleidsdomeinen MOW, WSE en WVG de
verlenging van overgangsprotocollen of nieuwe afspraken.
Bij de diverse staatshervormingen nam het belang van samenwerkingsakkoorden ingevolge de
voortschrijdende regionalisering alsmaar toe. Daarom voorzagen het institutionele akkoord over
de zesde staatshervorming en de bijzondere wet op de hervorming der instellingen in samenwerkingsakkoorden. Daarvan zijn er tot op heden echter minder dan de helft volledig en correct
gesloten. Het Rekenhof vroeg de beleidsdomeinen naar de praktische gevolgen van het uitblijven
van deze akkoorden, maar daarover bleek weinig informatie beschikbaar te zijn.
Budgettaire ontvangsten
De Vlaamse ESR-geconsolideerde ontvangsten stegen in 2015 met ongeveer 10,5 miljard euro,
grotendeels ingevolge de zesde staatshervorming.
De nieuwe bijzondere financieringswet (BFW) raamde de middelen voor de overgedragen fiscale
uitgaven voor het aanslagjaar 2015 op grond van vroegere cijfers en trends op ongeveer 3,0 miljard euro. Zij worden voor 60% verrekend langs een nieuwe dotatie en voor 40% via de autonomiefactor. Het Rekenhof stelde de reële fiscale uitgaven 2015 in zijn wettelijk advies uiteindelijk

1

De Vlaamse overheid meldde dat het altijd haar bezorgdheid is geweest de vooropgestelde timing te halen, met behoud van continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.
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op 2,7 miljard euro vast. Het Vlaams aandeel in de dotatie 2015 daalt daardoor met 121,9 miljoen
euro. Vlaanderen dient dat bedrag in 2018 terug te betalen. De hoogte van de fiscale uitgaven
moet nog bij koninklijk besluit worden bevestigd. De afrekeningen van de dotaties 2016 en 2017
zijn al verwerkt in de aangepaste begroting van 2017.
De nieuwe BFW heeft ook een overgangsmechanisme ingevoerd, dat eventuele meer- of minderontvangsten van gewesten of gemeenschappen ingevolge de nieuwe BFW gedurende tien jaar
compenseert via de dotaties. Nadien neemt de compensatie lineair af tot 2034. De overgangsbedragen voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap zijn voorlopig vastgesteld in 2015
en geactualiseerd in 2016 en 2017. Het overgangsbedrag 2015 voor het Vlaams Gewest bedraagt
321,6 miljoen euro. Dat bedrag wijst erop dat het Vlaams Gewest onder de nieuwe BFW structureel
meer ontvangt dan onder de oude financieringswet. Het overgangsbedrag 2015 voor de Vlaamse
Gemeenschap bedraagt -115,5 miljoen euro en de overgangsbedragen vanaf 2016 -152,8 miljoen
euro, wat erop wijst dat de nieuwe BFW voor de Vlaamse Gemeenschap structureel minder ontvangsten meebracht. In 2018 ontvangt Vlaanderen nog eenmalig 42,0 en 11,6 miljoen euro voor
de afrekening met betrekking tot 2015 van beide overgangsbedragen.
Vanaf het begrotingsjaar 2015 is een gedeelte van de toegewezen opbrengsten uit de personenbelasting (voor 2015 nog vastgesteld volgens de oude BFW), plus 40% van de overgedragen fiscale uitgaven van het aanslagjaar 2015, vervangen door opcentiemen op de personenbelasting,
toegekend voor het aanslagjaar. De opcentiemen voor de aanslagjaren 2015-2017 zijn berekend
aan de hand van de voorlopige autonomiefactor uit de nieuwe BFW (25,990%). Inmiddels heeft
het Rekenhof de definitieve autonomiefactor die vanaf het begrotingsjaar/aanslagjaar 2018 geldt,
op grond van de reële opbrengsten van de belasting Staat en de fiscale uitgaven van aanslagjaar
2015, geadviseerd op 24,957%. Dat brengt Vlaanderen tot een afrekening voor de jaren 2015-2017
van -936,7 miljoen euro. Dit negatieve resultaat is te wijten aan een ongunstige evolutie van de
definitieve parameters 2014 en 2015 voor de vaststelling van de toegewezen opbrengsten 2015
van de personenbelasting volgens de oude BFW. Ook de overgedragen fiscale uitgaven vielen
lager uit. De afrekening zal plaatsvinden in 2018. De wederzijdse schulden en schuldvorderingen
tussen de federale en de Vlaamse overheid uit die afrekening, ontstaan pas wanneer het koninklijk
besluit dat de definitieve autonomiefactor vaststelt, in werking treedt. Kasmatig zal de terugbetaling worden gespreid over een langere periode.
De Vlaamse overheid besliste de daling van de opbrengsten van de opcentiemen ingevolge de
federale tax shift niet op te vangen met een verhoging van het opcentiementarief. De toepassing
van de voorlopige autonomiefactor verbergt de daling van de opbrengsten in 2016 en 2017 voorlopig, tot de afrekening in 2018.
Aangezien de opcentiemen en fiscale uitgaven van het aanslagjaar tijdens het begrotingsjaar
nog niet gekend zijn, raamt de FOD Financiën ze en stort ze maandelijkse voorschotten. De afrekeningen volgen vanaf september van het volgende jaar. Het betreft kasverrichtingen, die het
Rekenhof bij zijn controle kon aansluiten met de ESR- en begrotingsverrichtingen. In de begrotingen en algemene rekeningen 2015 en 2016 heeft de Vlaamse overheid de begrotingsaanrekeningen nog gebaseerd op die kasverrichtingen en ze daarna ESR-gecorrigeerd op grond van de
ESR-ontvangsten. Volgens het ESR moet de overheid bij de verzending van het kohier het al (via
de bedrijfsvoorheffing of voorafbetalingen) betaalde deel van de opcentiemen of de fiscale uitgaven aanrekenen en het bij te betalen of terug te geven bedrag pas bij de inning of betaling, zij het
met een terugrekening van twee maanden. Volgens het rekendecreet geldt voor de begrotingsaanrekening echter het moment van het ontstaan van de schuldvordering, dat is het moment
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van inkohiering. Het totaal ingekohierde bedrag wordt dan in de rekening gecorrigeerd voor het
niet-inbaar gedeelte. De Vlaamse overheid past dat sinds de begrotingsaanpassing 2017 op pragmatische wijze toe door ook voor de begrotingsaanrekening de ESR-regels te volgen.
De BFW voorziet in een federale rapportering die toelaat de boekingen en aanrekeningen van
de gewestelijke aanvullende personenbelasting correct uit te voeren, maar die is pas begin 2017
op de voorgeschreven wijze verstrekt en maakt nog altijd geen melding van de opcentiemen en
fiscale uitgaven. Die berekent de Vlaamse overheid bijgevolg nog op forfaitaire wijze: zij telde
het geraamd bedrag van de fiscale uitgaven enerzijds bij de gewestelijke aanvullende personenbelasting om de opcentiemen te bekomen, en rekende het anderzijds bij de uitgaven aan. Beide
verrichtingen compenseerden elkaar.
De zesde staatshervorming heeft de Vlaamse overheid bevoegd gemaakt voor sommige fiscale
uitgaven. Die voor de eigen woning (woonbonus) en de arbeidsmarkt zijn daarvan de belangrijkste. Sinds het aanslagjaar 2016 (belastbaar tijdperk 2015 in de personenbelasting) heeft zij de fiscale aftrek van de woonbonus aangepast en de kosten ervan gedrukt.
Wat de niet-fiscale ontvangsten betreft, heeft de zesde staatshervorming vooral de ontvangsten in het kader van de verkeersveiligheid geregionaliseerd. De Vlaamse overheid kon echter
in de algemene rekeningen nog geen definitieve ontvangstbedragen uit verkeersboetes boeken wegens nog lopende discussies over wie bevoegd is voor welke overtredingen. Volgens de
Vlaamse overheid liggen ook technische oorzaken aan de basis van de moeilijkheden bij de bepaling van het correcte bedrag.
Het Rekenhof concludeert in het algemeen dat de implementatie van de nieuwe BFW wat de ontvangsten betreft bevredigend werd aangepakt. Naargelang de uitvoering vorderde en het inzicht
voortschreed, werden nieuwe stappen in de goede richting gezet. De rapportering tijdens het
begrotingsjaar/aanslagjaar door de FOD Financiën over de fiscale uitgaven gebeurt nog niet.
Budgettaire uitgaven
De zesde staatshervorming bracht ruim 10 miljard euro nieuwe uitgaven met zich. In 2015 en 2016
betaalden federale operatoren nog grotendeels deze uitgaven. Deze federale operatoren voeren
de verrichtingen uit voor rekening van de Vlaamse overheid. De informatiedoorstroming van het
federale niveau naar de Vlaamse overheid liep echter vertragingen op, was voor Vlaanderen niet
controleerbaar op cijfermatige juistheid, noch op conformiteit met het rekendecreet, en was voor
sommige beleidsdomeinen onvolledig of onvoldoende onderbouwd. Bovendien was het onderscheid tussen kasbasis en ESR-basis dikwijls onduidelijk en was het niet altijd mogelijk het verband te leggen tussen de uitvoeringscijfers en de inhoudingen door de FOD Financiën.
De Vlaamse overheid heeft de verrichtingen van de eigen entiteiten op de kredieten voor de
overgenomen bevoegdheden niet specifiek opgevolgd. De beleidskredieten ingevolge de zesde
staatshervorming staan doorgaans, zij het niet altijd, op aparte begrotingsartikelen en basisallocaties, maar de transparantie van de toelichting bij de Vlaamse begroting over de zesde staatshervorming was voor verbetering vatbaar. Een aantal uitgavenbudgetten overschreed enerzijds
de indicatieve budgetten in de ETP-tabel (zoals die voor de activa-maatregelen van de RVA) of
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doet dat nu en in de toekomst (zoals de uitgaven vanuit het VFLD voor het Rampenfonds2), terwijl anderzijds de ETP-tabel voor een aantal overgedragen bevoegdheden niet in een budget
had voorzien (MOW, WSE). In enkele gevallen bleven de uiteindelijke aanrekeningen ook aanzienlijk onder de ramingen in de ETP-tabel, zoals die vanuit het vroegere Fonds voor Collectieve
Uitrusting en Dienstenprojecten.
De monitoringrapporten van het ambtelijk monitoringcomité van de Vlaamse overheid hebben
weliswaar melding gemaakt van uitgaven die aan de zesde staatshervorming zijn verbonden voor
de beleidsdomeinen WVG en WSE, maar ze hebben niet de apparaatskredieten die aan de staatshervorming zijn verbonden, afgesplitst. Ze hebben evenmin het gebruik van andere staatshervormingsgebonden beleidskredieten in andere beleidsdomeinen apart vermeld. De Vlaamse overheid stelde in dit kader dat zij, net zoals voor de andere bevoegdheden, bepaalde uitgaven (met
name grote uitgavenposten die minder voorspelbaar zijn) specifiek opvolgt. Zij doet dat echter
niet voor de kleinere uitgavenposten ingevolge de zesde staatshervorming. Door beleidskeuzes
is het bovendien niet altijd meer mogelijk een onderscheid tussen beide te maken. Omwille van
de transparantie is het nochtans belangrijk in een eerste fase na een bevoegdheidsoverdracht
ingevolge een staatshervorming een duidelijker zicht te hebben op de reële kosten (apparaat en
beleid) die aan de overgedragen bevoegdheden verbonden zijn. Het is evident dat dit soms moeilijk is, maar het gebruik van coderingen in de boekhouding zou dat mogelijk kunnen maken. Ook
kunnen de monitoringrapporten daar meer informatie over verstrekken.
Bovendien hebben een aantal onzekerheden, zoals de opbrengsten uit verkeersboetes of de voorlopige RIZIV-cijfers, als gevolg dat de impact op de vorderingensaldi 2015 en 2016 nog niet definitief kan worden vastgesteld.
Saneringsbijdragen en responsabiliseringsmechanismen
De zesde staatshervorming kwam er op een moment dat belangrijke budgettaire consolideringsmaatregelen nodig waren om de houdbaarheid van de Belgische overheidsfinanciën op lange termijn te herstellen. Elk van de gedefedereerde entiteiten diende dan ook bij te dragen in de lasten
van deze sanering en van de vergrijzing van de bevolking. Het federale Planbureau evalueerde de
staatshervorming in een studie en concludeerde dat zij de houdbaarheidskloof niet vergrootte.
De evolutie van de houdbaarheidskloof in de periode 2014-2017 is volgens het Planbureau het
gevolg van het beleid in die periode.
Twee specifieke responsabiliseringsmechanismen inzake werkgelegenheid hadden voor de
gewesten tot op heden nog geen financiële gevolgen doordat de toepassingsvoorwaarden ervan
niet zijn vervuld. Het klimaatresponsabiliseringsmechanisme heeft elk gewest inspanningen
voor de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen opgelegd, maar op grond van federale
prognoses3 zouden alleen het Vlaams en het Waals Gewest in de periode 2018-2022 daarvoor een
bonus kunnen ontvangen. Bovendien hebben de parlementen de verdeelsleutel nog niet bekrachtigd. Ten slotte zal de responsabiliseringsbijdrage pensioenen pas vanaf 2021 steunen op een bijdragevoet, en niet meer op vaste bedragen.

2

3

Een ondersteunend onderzoek over de financiering van het VFLD na de zesde staatshervorming werd als bijlage 10 bij
dit verslag opgenomen.
Het gaat evenwel om niet gevalideerde cijfers, die met enig voorbehoud dienen te worden benaderd.
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Rechten en plichten uit het verleden
Vlaanderen volgt de lasten uit het verleden ingevolge de zesde staatshervorming decentraal
op4. Noch het departement Kanselarij en Bestuur, noch het departement Financiën en Begroting
kon het Rekenhof een globaal overzicht bezorgen van de overgedragen lasten van het verleden.
Diverse factoren verhinderen momenteel een exacte bepaling van het totaal aan lasten uit het
verleden. Die situeren zich vooral bij de bevoegdheid ziekenhuisinfrastructuur.
Overdracht van personeel, vastgoed en ICT
Ook voor de apparaatskredieten vormden de gegevens in de ETP-tabel een belangrijk referentiepunt. Vlaanderen bracht zijn personeels- en werkingskosten echter vaak niet in aparte begrotingsartikelen of basisallocaties onder, zodat de eraan verbonden kosten niet volledig bepaalbaar
waren. Daarom moest het Rekenhof uitgaan van de toelichtingen of voorbereidende documenten
bij de begroting, die niet altijd transparant waren. Uit een bevraging bij de beleidsdomeinen bleek
dat de vereiste budgetten binnen die uit de ETP-tabel vielen, met uitzondering van de budgetten
voor het beleidsdomein MOW en voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. De zesde
staatshervorming vereiste en vereist echter ook veel investeringen in informaticatoepassingen en
-systemen. De globale kostprijs daarvan is aanzienlijk, maar kan op dit moment nog niet definitief
worden bepaald.
Ingevolge de zesde staatshervorming zijn tot op heden 1.531 personeelsleden aan de Vlaamse
overheid overgedragen. Op 1 januari 2015 maakten 923 personeelsleden de overstap. De federale overheid stuurde minder personeelsvoorhoedes dan voorzien en enkele bevoegdheidsoverdrachten vonden plaats zonder personeelsoverdracht, met gevolgen voor de expertiseopbouw
in de overnemende Vlaamse entiteiten. De bevoegdheidsoverdrachten zonder, of met te weinig
of onvoldoende gekwalificeerd overgedragen personeel noopten de Vlaamse overheid soms tot
bijkomende aanwervingen, vaak binnen de bestaande kredieten. Meestal vormde dat geen probleem, aangezien de budgetten in de ETP-tabel uitgingen van een grotere personeelsoverdracht.
Waar geen bijkomende indienstnemingen mogelijk waren, kregen personeelsleden bovenop hun
bestaande taken nog extra taken, meestal van beleidsvoorbereidende aard. Voor de verschillende
maatregelen die de federale overheid aan de VDAB overdroeg, kwam een groot deel van het overgedragen personeel uiteindelijk terecht in andere diensten van de VDAB. Voor de meeste beleidsdomeinen bleven de extra kosten, meestal voor vorming, beperkt, en een beperkt aantal beleidsdomeinen ervoer specifieke knelpunten. De inschaling van de overgedragen personeelsleden gaf
aanleiding tot budgettaire meerkosten.
De overdracht van gebouwen uit de vorige staatshervormingen is pas na een lang proces van
eigendomsoverdrachten geregeld. Dat proces leidde mede tot aanzienlijke renovatiekosten. In
mindere mate bracht ook de zesde staatshervorming renovatiekosten aan overgedragen gebouwen mee. In de balans en vastgoeddatabank van de Vlaamse Gemeenschap ontbreken ten slotte
overgedragen gebouwen en niet alle eigendomsoverdrachten zijn al geformaliseerd in een
besluit. In het kader van de lopende inventarisatieoefening zal er volgens de Vlaamse Regering
een afstemming plaatsvinden tussen de vastgoeddatabank en de boekhoudkundige inventaris.
4

De federale opvolging geschiedde volgens de Vlaamse Regering ook decentraal, wat het moeilijker en minder wenselijk maakte om dit op Vlaams niveau naar het centrale niveau te transfereren. De beleidsdomeinen die een tegemoetkoming van het VFLD wensen, moeten deze lasten uit het verleden aanmelden. Voor deze lasten is er een centrale opvolging. Over het eerste argument merkt het Rekenhof op dat het Vlaams niveau vrij is om de federale organisatiewijze
al dan niet te volgen.
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Bij de overname van federale informaticasystemen rezen meestal problemen, die inmiddels zijn
geremedieerd, mede dankzij de verlenging van een samenwerkingsprotocol en verdere federale
ondersteuning buiten een samenwerkingsovereenkomst om. Ook de toegang tot de federale
informaticasystemen stelde soms problemen.
Nieuwe opdrachten voor het Rekenhof
De zesde staatshervorming bracht een aantal nieuwe opdrachten mee voor het Rekenhof. Enkele
daarvan zijn van belang voor de Vlaamse Gemeenschap. Bij de overheveling van de bevoegdheid
voor de justitiehuizen voorzag de bijzondere financieringswet in een dotatie aan de gemeenschappen. De evolutie op jaarbasis ervan hangt af van de inflatie en de economische groei. Om de drie
jaar kan die dotatie echter bijkomend verhogen op grond van de groei van het aantal opdrachten.
De bijzondere financieringswet gelast het Rekenhof de evolutie van het aantal opdrachten per
gemeenschap te berekenen vanaf 2019 en vervolgens om de drie jaren. Het Rekenhof bereidt
deze opdracht voor en heeft in dit kader knelpunten gesignaleerd en aanbevelingen gedaan. Het
moet ook de gevolgen op korte en lange termijn op de begroting van de federale overheid en van
de sociale zekerheid evalueren van wetgevende initiatieven inzake de erkenningsnormen voor
ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten, zorgprogramma's en ziekenhuisfuncties. Bij geen van de vier
adviesvragen van de Vlaamse Gemeenschap tot op heden, heeft het Rekenhof geoordeeld dat de
wijzigingen een financiële weerslag hebben op de begroting van de ziekteverzekering.
De Vlaamse overheid heeft op 20 oktober 2017 een gecoördineerd antwoord aan het Rekenhof
bezorgd. Zij stelde dat het Rekenhof een accuraat beeld schetste van de implementatie van de
zesde staatshervorming in de Vlaamse overheid, waarbij het erkent dat de Vlaamse overheid er,
ondanks de grote mate van complexiteit en de grote tijdsdruk, in geslaagd is de bevoegdheidsoverdrachten goed uit te voeren. Zij sprak dan ook de meeste aanbevelingen van het Rekenhof
niet tegen. Met een aantal aanbevelingen van het Rekenhof was de Vlaamse overheid het evenwel
niet eens. Zo acht zij een gerichte opvolging van alle kredieten met betrekking tot de overgehevelde bevoegdheden niet nodig, evenmin als extra rapporteringen inzake schadedossiers door
natuurrampen.

Impact van de zesde
staatshervorming
op de Vlaamse overheid
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HOOFDSTUK 1

Inleiding
1.1

Onderzoeksdomein

Het Rekenhof heeft de knelpunten geanalyseerd die zijn gerezen bij de overdracht van
bevoegdheden ingevolge de zesde staatshervorming, inclusief die bij de overdracht van personeel. Het heeft ook de budgettaire implicaties van de overdracht onderzocht. Het onderzoek
vond plaats in alle beleidsdomeinen die in meer of mindere mate te maken hebben met de
zesde staatshervorming. Het situeerde zich op een meer algemeen niveau, maar omvat ook
uitdiepingen van sommige aspecten van de zesde staatshervorming.
Het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming is gesloten op 11 oktober 2011. Het
werd uitgevoerd in drie fasen:
•

Een eerste fase betrof de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, de benoemingsprocedure
voor de burgemeesters van de randgemeenten, de financiering van Brussel, het stemrecht
van Belgen in het buitenland, politieke vernieuwing (cumulatieverbod voor kandidatuur
en mandaat in federaal en deelstatelijk parlement) en de versterking van de constitutieve
autonomie van de deelstaten in de verkiezing van hun parlementen.

•

Een tweede fase betrof de hervorming van de Senaat, de organisatie van samenvallende
verkiezingen en de verdere uitwerking van de constitutieve autonomie van de deelstaten.

•

Een derde fase betrof de bevoegdheidsoverdrachten naar de gemeenschappen en gewesten, de financiering van de gemeenschappen en gewesten evenals de controle daarop, de
gewestelijke volksraadpleging, de voortzetting van de politieke vernieuwing (met onder
andere de oprichting van een federale deontologische commissie en een herziening van de
financiering van de monarchie), en een bijkomende bevoegdheid voor de Raad van State
en de administratieve rechtbanken.

De teksten over de (tweede en) derde fase werden afgekondigd op 6 januari 2014 en verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014.
De overdracht van bevoegdheden werd geregeld in protocollen die een interfederale taskforce
heeft opgemaakt. Die taskforce bestond uit vertegenwoordigers van de federale overheid en de
gemeenschappen en gewesten. De protocollen stelden onder meer de overgangsperiode vast.
De eerste effectieve overdrachten vonden plaats op 1 januari 2015. De protocollen regelden
ook de wijze waarop de bevoegdheden werden ingevuld tijdens de overgangsperiode. Verder
kwamen nog aan bod: bepalingen over de lasten uit het verleden, de comptabiliteit, gebouwen
en logistiek, enz.
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De overdrachten in het kader van de zesde staatshervorming impliceerden ook de noodzaak
aan samenwerkingsakkoorden tussen de federale overheid en/of de gemeenschappen en
gewesten.
De zesde staatshervorming heeft een groot budgettair belang, zowel aan de inkomstenzijde
als aan de uitgavenzijde van de begroting. Tegenover het begrotingsjaar 2014, namen de ESR–
gecorrigeerde ontvangsten toe met ongeveer 10,5 miljard euro, grotendeels door de zesde
staatshervorming. De uitgavenzijde toonde een toename van 10,2 miljard euro. De onderstaande tabel toont de uitgaven van belangrijke, overgehevelde bevoegdheden en hun budgettair belang:
Tabel 1 – Budgettair belang van overgehevelde bevoegdheden ingevolge de zesde
staatshervorming (in miljoen euro)
2015
Beleidsdomein
FB

Omschrijving
Fiscale uitgaven
Woonfiscaliteit
Fiscale uitgaven arbeidsmarktbeleid

WVG

Totaal

1.863,0
1.719,5
143,5

Kinderbijslag

3.523,1

Thuis- en ouderenzorgbeleid

1.756,7

Hulp aan bejaarden

357,2

Revalidatie

219,7

Ziekenhuizen en geestelijke gezondheidszorg
WSE

Uitvoering 2015

Dienstencheques

117,2
1.023,5

(Sectorale) doelgroepenkortingen RSZ +HVKZ

527,7

(Sectorale) doelgroepenkortingen DIBISS

146,3
9.534

Bron: Rekenhof

Alle beleidsdomeinen ondervonden gevolgen van de zesde staatshervorming. Sommige
beleidsdomeinen zijn meer betrokken dan andere: Werk en Sociale Economie (WSE), Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin (WVG) en Financiën en Begroting (FB); andere in geringere mate,
bijvoorbeeld het beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV). Het overdrachtsproces was op
1 januari 2015 overigens nog niet afgerond: arbeidsmarktbeleid en gezinsbijslag werden of
worden bijvoorbeeld later definitief overgedragen.
De zesde staatshervorming bracht op 1 januari 2015 een overdracht van 923 personeelsleden
mee5. Nadien zijn en worden nog belangrijke personeelsaantallen overgedragen. De geplande
personeelsoverdrachten en de effectief overgedragen personeelsaantallen verschillen soms
aanzienlijk (zie verder 9.1.4 en 9.2.4.2) De onderstaande tabel toont enkele belangrijke overdrachten.

5

Inclusief de op 1 januari 2015 overgedragen personeelsleden voor de registratie- en successierechten (vijfde staatshervorming) gaat het om 1.290 personen.
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Tabel 2 – Overzicht van de belangrijkste personeelsoverdrachten ingevolge de zesde
staatshervorming6
Entiteit/bevoegdheid
Justitiehuizen

Aantal6

Datum overdracht personeel

622

1 januari 2015

Aankoopcomités

78

1 januari 2015

BIRB

67

1 januari 2015

Mobiliteit

59

1 januari 2015

65

tussen 2015 en 2016

447

tussen 2015 en 2017

Arbeidsmarktbeleid-Departement WSE
Arbeidsmarktbeleid-VDAB
Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)
FAMIFED

54
650

1 januari 2016
tussen 2016 en 2019

Bron: Administratie

De staatshervorming impliceerde ook de overdracht van federale informaticasystemen en
toegangverlening tot sommige federale informaticasystemen. Zo dienden de overgedragen
federale aankoopcomités toegang te hebben tot de federale databanken met patrimoniumdocumentatie. Voor sommige overgedragen bevoegdheden heeft de Vlaamse overheid eigen
informaticasystemen ontwikkeld of ingebed in bestaande Vlaamse systemen.
Ten slotte zijn ook middelen voor huisvesting en gebouwen overgedragen en kreeg ook het
Rekenhof een aantal nieuwe taken toevertrouwd.

1.2

Onderzoeksaanpak

Het Rekenhof richtte zijn audit op de volgende onderzoeksvragen:
•

Volgde de overdracht van bevoegdheden aan Vlaanderen in het kader van de zesde staatshervorming de vooropgestelde budgettaire ramingen?

•

Vertoonde de overdracht van bevoegdheden en middelen in het kader van de zesde staatshervorming knelpunten?

Normen ontleende het Rekenhof aan de bijzondere financieringswet en de bijzondere wet
tot hervorming der instellingen, diverse uitvoeringsbesluiten, afspraken in protocollen en
samenwerkingsakkoorden. Het onderzoek steunde op documentanalyse, vragenlijsten en
interviews.
Het Rekenhof kondigde zijn onderzoek op 19 januari 2016 aan bij alle leden van de Vlaamse
Regering. Het beëindigde het onderzoek eind augustus 2017 en bezorgde het verslag op
12 september 2017 voor tegenspraak aan de leden van de Vlaamse Regering. Het actualiseerde
nadien nog de cijfers in hoofdstuk 4 over de budgettaire ontvangsten in het kader van de zesde
staatshervorming. Ook heeft het Rekenhof in zijn advies over de initiële begroting 20187 deels
gerapporteerd over latere evoluties.

6

7

Deze informatie, die verwijst naar het aantal effectief overgedragen personeelsleden (koppen), werd verstrekt door de
ondervraagde diensten. Het opgegeven aantal koppen voor FAMIFED is echter een raming, cfr. beslissing Vlaamse Regering van 28 november 2014, VR 2014 2811 DOC. 1217/1. Deze raming zal waarschijnlijk naar beneden moeten worden
herzien.
Vlaams Parlement, Stuk (2017-2018), nr. 1, van 14 november 2017.
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HOOFDSTUK 2

Implementatietraject
2.1

Traject

Op 11 oktober 2011 werd een institutioneel akkoord afgesloten met diverse luiken, onder meer
voor de overdracht van bevoegdheden naar gemeenschappen en gewesten en een herziening
van de bijzondere financieringswet. Dit institutioneel akkoord vormde de basis voor de medio
2013 in het federale parlement ingediende voorstellen tot herziening van de grondwet en bijzondere en gewone wetten. Uiteindelijk leidde dat tot bekrachtiging van de betrokken wetgeving op 6 januari 2014 en afkondiging ervan in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014.
De Vlaamse administratie heeft stappen gezet voor een zo efficiënt mogelijke implementatie
van de afgesproken bevoegdheidsoverdrachten en de ermee gepaard gaande overheveling van
personeel, vastgoed, enz. Zij heeft in februari 2012 een eerste inventarisatie van de impact
van het akkoord gemaakt in een aantal Vlaamse fiches. In september 2012 heeft de Vlaamse
Regering opdracht gegeven een Groenboek voor de zesde staatshervorming op te stellen, dat
de inhoudelijke beleidsvragen diende te inventariseren8, de effecten van mogelijke beleidskeuzes diende te onderzoeken9, en een reflectie- en consultatiedocument diende uit te werken als basis voor een bespreking van de beleidsvragen en de mogelijke beleidskeuzes met
het Vlaams Parlement en de stakeholders. Het Groenboek is opgebouwd rond zeven thema’s:
sociaal-economisch beleid, gezondheidsbeleid, gezinsbeleid, arbeidsmarktbeleid, woonbeleid, justitieel beleid en operationele elementen.
Een Vlaamse taskforce, samengesteld uit de leidend ambtenaren van de betrokken beleidsdomeinen, diende informatie uit te wisselen en onderling te overleggen over de werkwijze
en de voorstellen van het Groenboek, alle budgettaire en organisatorische aspecten van de
bevoegdheidsoverdrachten voor te bereiden en te coördineren, de samenwerkingsakkoorden
ingevolge het communautair akkoord op te volgen, de voortgang en werkzaamheden op federaal niveau en in andere gewesten en gemeenschappen op te volgen en globale rapporten aan
de Vlaamse Regering over de ambtelijke voorbereiding van de zesde staatshervorming uit te
werken.
Medio 2013 werd het Groenboek in een eerste versie opgesteld, nog vóór het federale parlement de wetteksten ter uitvoering van het institutioneel akkoord stemde. Het behandelde

8

9

Welke risico’s of uitdagingen zijn verbonden aan de bevoegdheidsoverdracht, welke nieuwe strategische beleidsvisies
of nieuwe beleidsinstrumenten zijn mogelijk?
De kosten en baten maar ook de latente en indirecte effecten van elke optie moesten in de mate van het mogelijke
geïnventariseerd worden; er moest worden onderzocht welke optie het meest bijdroeg tot een geïntegreerd sectoraal
beleid dat slagkrachtiger, eenvoudiger, transparanter, zuiniger, doelmatiger en doeltreffender zou zijn voor burgers,
ondernemingen en organisaties; en er moest worden nagegaan wat de beste manier was om de bevoegdheden organisatorisch en procesmatig in te vullen in de Vlaamse overheid.
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alleen de bevoegdheidsoverdrachten, niet het volledige institutionele akkoord. Na de indiening van de voorstellen tot wijziging van de Grondwet, bijzondere wetten en wetten in het
federaal parlement, verscheen midden september 2013 een geactualiseerd Groenboek. Er
verstreek veel tijd tussen de vragen om informatie van het Vlaams niveau aan het federaal
niveau en de aanlevering van die informatie. De federale fiches10 waren pas vanaf 15 september
2013 beschikbaar. De tweede versie van het Groenboek kon daardoor de impact op personeel,
huisvesting en ICT nog niet volledig inschatten11. De medewerking van verschillende federale
instanties varieerde overigens.
De interfederale taskforce, die de overdracht van bevoegdheden van het federale niveau naar
het niveau van de gemeenschappen en gewesten diende te begeleiden, hield op 6 februari
2013 een startvergadering. Deze taskforce en zijn thematische werkgroepen bereikten overeenstemming over overgangsprotocollen met afspraken over de uitoefening van de bevoegdheden in de overgangsfase vóór de daadwerkelijke overdracht van het personeel. De mate van
samenwerking tussen het federale niveau en het niveau van de gemeenschappen en gewesten
varieerde naargelang de betrokken entiteiten.
In het kader van de voorbereiding van de bevoegdheidsoverdrachten, droeg het federale niveau
de Nationale Bank op de overdracht van personeel en middelen globaal in te schatten, met
het oog op de wijziging van de BFW en de vereiste apparaatskredieten. In dit kader heeft de
FOD Begroting bij alle FOD’s gegevens verzameld. Zij werden voorgelegd aan de Inspectie van
Financiën en de Nationale Bank. Dat leidde tot de ETP-tabel, waarbij ETP staat voor effectifs
à temps plein (voltijdse equivalenten). Het is een tabel met een overzicht van de over te dragen personeelsaantallen, beleidsbudgetten en budgetten personeel, vastgoed en werking (in
VEK), opgesteld ten behoeve van het Uitvoeringscomité voor de Institutionele Hervormingen
(de Comori) en gebruikt tijdens de onderhandelingen.
De federale administratie ondervond overigens moeilijkheden bij de inzameling van gegevens, inzonderheid over personeel en werkingsmiddelen. De Inspectie van Financiën onderstreepte dat de gegevens in een onrealistisch korte termijn dienden te worden bezorgd, terwijl
het debat over de over te dragen bevoegdheden nog aan de gang was en er dus onzekerheid
bestond over de juiste draagwijdte ervan. Zij wees er bovendien op dat de gegevens moesten worden verzameld zonder kennis van de ontwerpteksten van de zesde staatshervorming
en dat de administratie daarom het regeerakkoord als referentie gebruikte12. De inspectie
onderzocht overigens de conformiteit van de tabellen van de federale administraties met de
ontwerpteksten, zij het onder tijdsdruk alleen voor de belangrijkste bevoegdheden. Zij heeft
opmerkingen gemaakt over sommige cijfers, wat aanleiding gaf tot herzieningen.
De Vlaamse overheid heeft haar opmerkingen over de cijfers voor personeel, huisvesting en
ICT naderhand bezorgd aan de interfederale taskforce13, maar de federale cijfers bleken niet
meer voor aanpassing vatbaar te zijn14. Volgens het verslag van de interfederale taskforce van
10

11
12
13
14

De gemeenschappen en gewesten hebben afspraken met het federale niveau gemaakt over de overlegging van federale fiches met gegevens over de bevoegdheidsoverdrachten. Het ging meer bepaald om een inventaris van alle
wetgeving, opdrachten, activiteiten, processen, middelen, personeelsleden en gebouwen die verbonden waren met
de over te dragen bevoegdheden.
Zie verslag Vlaamse taskforce van 29 augustus 2013.
Zie advies Inspectie van Financiën van 3 mei 2013, kenmerk PR/IF/AG/2013/71/af.
Zie verslag interfederale taskforce van 7 oktober 2013.
Zie verslag Vlaamse taskforce van 22 november 2013.
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27 november 2013 zouden de middelen die in de ETP-tabel waren opgenomen, worden overgedragen zonder bijkomende extra middelen, maar zouden wel schommelingen mogelijk zijn
in over te dragen VTE.
Na bekrachtiging van de aanpassingen aan de Grondwet, bijzondere wetten en wetten op
6 januari 2014, werden de bovengenoemde overgangsprotocollen in het voorjaar van 2014
goedgekeurd. De overgangsperiode liep doorgaans van 1 juli tot 31 december 2014. De federale
begroting voorzag dan nog altijd in de financiële middelen.

2.2

Conclusies

De zesde staatshervorming hield een complexe operatie in, die de betrokken administraties,
mede gelet op het krappe tijdsschema, vrij goed voorbereid hebben.
In de federale overheid dienden de administraties de gegevens over budgetten (personeel,
werking, huisvesting) en personeelsaantallen op zeer korte termijn te bezorgen, terwijl het
debat over de over te dragen bevoegdheden nog aan de gang was en er dus nog onvoldoende
zekerheid bestond over de draagwijdte van sommige over te dragen bevoegdheden. Bovendien
dienden de federale administraties de gegevens in te zamelen zonder kennis te hebben van de
ontwerpteksten van de zesde staatshervorming.
De informatiedoorstroming van het federaal naar het Vlaams niveau verliep mede daardoor
niet optimaal. Er verstreek veel tijd tussen de vragen om informatie van het Vlaams niveau aan
het federaal niveau en de aanlevering van die informatie.
De mate van samenwerking tussen het federaal niveau en het niveau van de gemeenschappen
en gewesten varieerde naargelang de betrokken entiteiten.
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HOOFDSTUK 3

Protocollen en
samenwerkingsakkoorden
3.1

Overgangsprotocollen

Protocollen per overgedragen bevoegdheid moesten een ordelijke overgang garanderen in
de overgangsperiode. De bevoegdheidsoverdrachten gaven op zich soms nog aanleiding tot
bijkomende protocollen en protocolakkoorden. Bijlage 1 overziet de overgangsprotocollen in
het kader van de bevoegdheidsoverdrachten. De tabel bevat ook het zogenaamde horizontale protocol15. Dat regelde het administratieve beheer en de uitbetaling van bepaalde sociale
prestaties door federale operatoren voor rekening van de gemeenschappen en gewesten. Het
voorzag er ook in dat de operationele werking diende te worden geregeld in een protocol dat
voor de vernoemde instellingen van sociale zekerheid moest worden gesloten met de betrokken deelgebieden. Het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot uitvoering van artikel 54, §1,
tiende lid, van de BFW16, bevatte gelijkaardige regelingen.
In zeven gevallen (zie bijlage 2) verliep de overgang niet zo vlot als verwacht en dienden de
federale instanties hun beheer van de betrokken materies geheel of gedeeltelijk te verlengen
of verdere ondersteuning te verlenen. De bevoegdheidsoverdracht bleek soms complexer te
zijn dan verwacht. Bovendien werd er in Vlaanderen vaak voor gekozen bevoegdheden van de
zesde staatshervorming te hervormen of te integreren met al bestaande Vlaamse maatregelen
alvorens ze in te kantelen17. Een en ander gaf in de beleidsdomeinen MOW, WSE en WVG
aanleiding tot verlenging van overgangsprotocollen of tot nieuwe afspraken.
De interfederale tasforce heeft gewerkt met horizontale krachtlijnen, die zij vermeldde in een
horizontaal protocol en die zij ook verder concretiseerde in de verticale overgangsprotocollen. Het Rekenhof heeft de beleidsdomeinen gevraagd naar eventuele ontbrekende elementen in de gesloten overgangsprotocollen, voornamelijk wat betreft budgettaire aspecten en de
overdracht van personeel, gebouwen en ICT. Daaruit bleek dat in enkele protocollen, zoals
die voor justitiehuizen en THAB, bepalingen ontbraken of bepalingen voorkwamen die in de
praktijk niet van toepassing bleken te zijn (zie verder 4.4.2 en 5.3.1).
15

16
17

Protocol van 17 december 2014 tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale
zekerheid voor rekening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
uitgevoerde uitgaven op de middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de Gemeenschappen en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse
instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap aan de
deelgebieden worden toegekend.
Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.
De Vlaamse overheid meldde dat het altijd haar bezorgdheid is geweest de vooropgestelde timing te halen, met behoud van continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening.
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3.2

Samenwerkingsakkoorden

Bij de diverse staatshervormingen nam het belang van samenwerkingsakkoorden alsmaar
toe. De opeenvolgende staatshervormingen evolueerden immers naar meer autonomie voor
de deelgebieden (gemeenschappen en gewesten)18. Deze voortschrijdende regionalisering
leidt tot een nood aan meer samenwerking tussen de verschillende entiteiten. Immers, de
autonomie van de deelstaten is bij de uitoefening van hun bevoegdheden niet absoluut.
Bevoegdheden tonen soms raakvlakken met die van andere overheden. Het evenredigheidsbeginsel schrijft dan ook voor dat de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten
erover moeten waken de uitoefening van de bevoegdheid van een andere overheid niet onmogelijk of overdreven moeilijk te maken. De samenwerkingsverplichting kan haar grondslag
vinden in de bijzondere wet maar ook daarbuiten, als zij voortvloeit uit het evenredigheidsbeginsel of uit het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel19.
In het kader van de zesde staatshervorming bevat de bijzondere wet een aantal verplicht
te sluiten samenwerkingsakkoorden. Het institutioneel akkoord vermeldt daarbuiten nog
een aantal andere te sluiten akkoorden. Bovendien identificeerde de Vlaamse overheid nog
bevoegdheden die een samenwerkingsakkoord lijken te vereisen. Wegens het toenemend
belang van samenwerkingsakkoorden, en omdat vorige staatshervormingen aantoonden dat
dergelijke akkoorden soms moeizaam tot stand kwamen20, ging het Rekenhof de stand van
zaken na voor de eerste twee categorieën van samenwerkingsakkoorden.
3.2.1

Samenwerkingsakkoorden op last van de BWHI

Van de op grond van artikel 92bis BWHI te sluiten samenwerkingsovereenkomsten21 zijn er tot
dusver minder dan de helft volledig en correct gesloten en is de goedkeuringsprocedure volledig afgerond. Een van de niet afgesloten akkoorden is het samenwerkingsakkoord in verband
met de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap. De bijzondere wet vermeldt de mogelijkheid
om een Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap op te richten (artikel 92bis, §7, BWHI), met
het oog op het overleg over de aangelegenheden van artikel 6, §1, BWHI, die meer gewesten
aanbelangen, in het bijzonder mobiliteit, verkeersveiligheid en de wegenwerken vanuit, naar
en rond Brussel. Volgens dit artikel is overleg niet verplicht, met uitzondering van dat over het
sluiten of onbruikbaar maken van de op- en afritten van de ring rond Brussel. Het samenwerkingsakkoord moet de nadere regels en het voorwerp van het overleg vastleggen, inzonderheid wat betreft het bovengenoemde overleg over de op- en afritten van de ring rond Brussel22.

18

19

20

21

22

In tegenstelling tot andere federale staten, zoals Zwitserland, waar bevoegdheden ook soms worden verschoven van
het regionale naar het federale niveau.
Zie Yannick Peeters, De plaats van samenwerkingsakkoorden in het constitutioneel kader, Brugge, Die Keure, 2016,
p. 77 en volgende en p. 100 en volgende.
Zie Advies RvS (afdeling wetgeving), Parl. St. Senaat 2012- 2013, nr. 2232/3, 50-51, waaruit blijkt dat een groot aantal
verplichte samenwerkingsakkoorden niet, niet volledig of niet correct werden gesloten.
Bij sommige van deze samenwerkingsakkoorden is de verplichting wel afhankelijk van het vervullen van een voorafgaande voorwaarde.
Zie voor een meer extensieve bespreking van deze problematiek, Yannick Peeters, De plaats van samenwerkings
akkoorden in het constitutioneel kader, Brugge, Die Keure, 2016, p. 80-82.
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De tabel in bijlage 3 biedt een overzicht van de samenwerkingsakkoorden die worden vermeld
in artikel 92bis BWHI en de artikelen 94, §1bis, BWHI en 65quater, §7, BFW.
Een van die verplicht te sluiten samenwerkingsakkoorden tussen de federale overheid en de
deelstaten heeft betrekking op de uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening
van bevoegdheden tot contingentering van de gezondheidsberoepen (bedoeld in artikel 5,
§1, I, eerste lid, 7°, b), BWHI). Daarvoor werd een protocolakkoord gesloten met de overweging dat het, gelet op de einddatum van de overgangsperiode, technisch niet haalbaar was
om een samenwerkingsakkoord af te sluiten en dat het raadzaam was voor de komende jaren
als voorlopige oplossing over te gaan tot een protocolakkoord. Het voorlopige karakter van
deze oplossing blijkt niet uit een antwoord op een parlementaire vraag23, waarin de minister
stelde dat een samenwerkingsakkoord over gegevensuitwisseling voor de gezondheidsberoepen door dit protocolakkoord zonder voorwerp is geworden. In bepaalde gevallen dient een
samenwerkingsakkoord overigens een parlementaire goedkeuring te verkrijgen24.
Aangezien de tabel in bijlage 3 enkel slaat op samenwerkingsakkoorden in het kader van de
zesde staatshervorming, vermeldt hij bijvoorbeeld niet het samenwerkingsakkoord van 17 mei
2013 (BS 17 december 2013) voor de nationale plantentuin te Meise, dat nog ter uitvoering van
de vijfde staatshervorming werd gesloten, en dat jaren heeft aangesleept.
Een voorbeeld van een moeizaam tot stand gekomen samenwerkingsakkoord is dat voor de
verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Op 4 december 2015 hebben de ministers bevoegd voor het klimaat, een beleidsovereenkomst gesloten25 waarin zij de verdeling van de Belgische inkomsten uit de Europese
veiling van emissierechten voor broeikasgasinrichtingen in de periode 2013-2020 hebben
geregeld. Deze overeenkomst diende echter nog omgezet te worden in een formeel en juridisch bindend samenwerkingsakkoord. Pas op 11 oktober 2016 hebben de bevoegde ministers
een akkoord bereikt, dat zij in het overlegcomité van 26 oktober 2016 hebben bevestigd26. Dit
akkoord is ondertekend op 20 januari 2017. Het Vlaams Parlement dient het nog formeel goed
te keuren.
Het Rekenhof peilde in het algemeen bij de verschillende beleidsdomeinen naar de praktische gevolgen van het niet sluiten van samenwerkingsakkoorden, maar daarover bleek weinig informatie beschikbaar te zijn. Zolang de verplichte samenwerking uitblijft, blijven de
bestaande regels en besluiten van kracht. Dat is een analoge toepassing van het algemene
principe dat regels en besluiten in aangelegenheden die zijn overgedragen aan de federale
overheid, de gemeenschappen of de gewesten, blijven voortbestaan tot zij worden opgeheven
of gewijzigd door de nieuwe bevoegde overheid. Bij de zesde staatshervorming heeft de bijzondere wetgever voor het eerst voorzien in een specifieke status quo-regeling voor sommige

23
24

25
26

Parl. Vraag nr. 872 van 18 september 2015 aan de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Met name als het behoort tot die welke overeenkomstig artikel 92bis, §1, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen de instemming van de federale wetgever en van de gewestwetgevers
behoeven. Het betreft meer bepaald akkoorden over aangelegenheden die bij decreet worden geregeld, alsmede akkoorden die de Gemeenschap of het Gewest zouden kunnen bezwaren of Belgen persoonlijk zouden kunnen binden.
Beleidsakkoord van 4 december 2015 over de intrabelgische Burden Sharing.
Overlegcomité 26 oktober 2016.
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verplichte samenwerkingsakkoorden, waarbij een andere dan de nieuw bevoegde overheid (of
oude) instaat voor de opvolging van de overgedragen bevoegdheden27.
De bijzondere wetgever milderde ook de regel dat overheden hun bevoegdheden niet kunnen
uitoefenen in afwachting van het samenwerkingsakkoord28.
Samenwerkingsakkoorden geven soms aanleiding tot het sluiten van andere, concretiserende
samenwerkingsakkoorden. Zo moeten er in het kader van de gezinsbijslag nog belangrijke
samenwerkingsakkoorden of protocollen29 worden gesloten, onder meer tot regeling van de
volgende aspecten: de aanknopingsfactoren met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling,
het beheer van de lasten van het verleden en de gegevensuitwisseling inzake gezinsbijslagen
(ontwerp goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 juni 2017); de rol van de deelentiteiten
in de internationale context; de gegevensuitwisseling tussen de entiteiten, meer bepaald op
het vlak van de provisionele betalingen en de terugvorderingen van onverschuldigde betalingen; het beheer van het kadaster en het centraliseren van de gegevens; de kwestie van de
reserves van de fondsen, met inbegrip van hun verdeling per entiteiten de overdracht van de
gebouwen van FAMIFED.
3.2.2

Samenwerkingsakkoorden buiten de BWHI

Het institutioneel akkoord heeft ook voorzien in een aantal te sluiten akkoorden die evenwel
niet zijn opgenomen in de BWHI. Daarvan is tot op heden ongeveer een derde gesloten. Het
akkoord voor zaken van algemeen belang in het openbaar ambt zal uiteindelijk niet worden
gesloten. De aanpassing van de BWHI geeft de deelstaten de bevoegdheid over het administratief en geldelijk statuut van hun ambtenarenkorps. Het institutioneel akkoord voorzag erin
dat de overheden gezamenlijk samenwerkingsakkoorden zouden sluiten over kwesties van
globaal belang, in het bijzonder over de weddenmaxima wegens de impact op de pensioenen.
Volgens het departement Kanselarij en Bestuur is ook de alternatieve piste om een maximum-

27

28

29

Zolang het samenwerkingsakkoord over de uitwisseling en de centralisering van gegevens over de gezinsbijslagen
niet tussen de gemeenschappen is gesloten, blijven de federale instellingen daarvoor instaan (artikel 94, §1bis, BWHI).
Ook kunnen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, in de
plaats van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de mobiliteitshulpmiddelen toekennen aan personen,
totdat ze daarover het verplichte samenwerkingsakkoord over het eengemaakte loket voor de gehandicapten hebben
gesloten (artikel 63, derde en vierde lid BWBI). Zie verder Yannick Peeters, De plaats van samenwerkingsakkoorden in
het constitutioneel kader, Brugge, Die Keure, 2016, p. 70-72.
Hoewel de gewesten, met inbegrip van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, volgens artikel 92bis, §4octies, BWHI een
samenwerkingsakkoord over de organisatie en de erkenning van de opleidingen inzake het educatief verlof moeten
sluiten, vermoedelijk met alle op hun grondgebied voor beroepsopleiding bevoegde gemeenschappen, volstond het
dat een gewest alvast een samenwerkingsakkoord zou sluiten met één van de op hun grondgebied bevoegde gemeenschappen en aan de andere op zijn grondgebied bevoegde gemeenschappen het sluiten van een samenwerkings
akkoord zou voorstellen, opdat het gewest zijn bevoegdheden kan uitoefenen. Ook zouden de federale overheid en
de gemeenschappen zonder het sluiten van het verplichte samenwerkingsakkoord over de uitwisseling van informatie
over de contingentering van gezondheidsberoepen (artikel 92bis, §4septies, b), BWHI) hun bevoegdheden al kunnen
uitoefenen. Yannick Peeters, De plaats van samenwerkingsakkoorden in het constitutioneel kader, Brugge, Die Keure,
2015, p. 72.
Nog op te stellen volgens het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen
van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de gezinsbijslagregelingen van
de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen, de indexering van de grensbedragen van de inkomsten die voorkomen in de reglementering inzake gezinsbijslag en de effectieve
invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het Beheerscomité van FAMIFED.
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bedrag in te schrijven in de pensioenwetgeving, verlaten en zal er dus geen maximumwedde
worden bepaald.
Bijlage 4 biedt een overzicht van de samenwerkingsakkoorden waarin het institutionele
akkoord heeft voorzien, maar die niet zijn opgenomen in de BWHI. Deze bijlage is niet
exhaustief. De Vlaamse overheid identificeerde nog meer bevoegdheden die samenwerkingsakkoorden lijken te impliceren en ter uitvoering van de samenwerkingsakkoorden in de lijst
dienen soms nog andere samenwerkingsakkoorden te worden gesloten.
Over de praktische gevolgen van het niet sluiten van deze samenwerkingsakkoorden, stelde
het beleidsdomein WVG het volgende:
•

Het niet sluiten van een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten voor de aanpassings- en evaluatiemodaliteiten van het KB nr. 78 (erkenning zorg
verstrekkers) zou volgens de administratie geen formeel-juridische gevolgen hebben.
Ze stelde dat daardoor formele afspraken voor wederzijdse informatie-uitwisseling over
geplande, wetgevende initiatieven ontbreken.

•

Het niet sluiten van een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de deelstaten voor het organisatieoverleg tussen overheden over sociale akkoorden voor gezondheidsberoepen zou als gevolg hebben dat geen harmonisering van sociale akkoorden
plaatsvindt. Intussen is wel politiek overleg gestart om tot een samenwerkingsakkoord te
komen.

De Vlaamse overheid stelde dat het uitblijven van samenwerkingsakkoorden, waar zij zich
niet verantwoordelijk voor acht, in de praktijk geen beletsel vormt voor de continuïteit van
het beleid en de kwaliteit van de dienstverlening en dat het sluiten van een samenwerkingsakkoord inderdaad een langdurig proces is, maar dat het ontbreken ervan niet verhindert dat
toch wordt samengewerkt.

3.3

Conclusies

In zeven gevallen verliep de overdracht van de federale bevoegdheden niet zo vlot als verwacht
en dienden de federale instanties hun beheer van de betrokken materies geheel of gedeeltelijk te verlengen. De bevoegdheidsoverdracht bleek soms complexer dan verwacht. Bovendien
werd er in Vlaanderen vaak voor gekozen bevoegdheden van de zesde staatshervorming te
hervormen of te integreren met al bestaande Vlaamse maatregelen alvorens ze in te kantelen.
Een en ander gaf in de beleidsdomeinen MOW, WSE en WVG aanleiding tot een verlenging
van overgangsprotocollen of tot nieuwe afspraken.
Van de samenwerkingsakkoorden waarin het institutionele akkoord of artikel 92bis van de
BWHI hebben voorzien, zijn er tot op heden minder dan de helft gesloten en volledig goedgekeurd. Over de praktische gevolgen van het uitblijven van samenwerkingsakkoorden, bleek
maar weinig informatie beschikbaar te zijn.
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HOOFDSTUK 4

Budgettaire ontvangsten
ingevolge de staatshervorming
4.1

Inleiding

De overdracht van de nieuwe bevoegdheden ging gepaard met wijzigingen aan de BFW die de
ontvangsten verhoogden. In vergelijking met 2014 stegen de ESR-geconsolideerde ontvangsten in 2015 met 10,5 miljard euro, van 27,4 miljard euro naar 37,9 miljard euro30. Deze stijging
was voornamelijk het gevolg van de zesde staatshervorming.
De financiering met de gewestbelastingen31, de gewestelijke belastingen32 en leningen wijzigde
niet, evenmin als de specifieke federale overdrachten33.
De zesde staatshervorming corrigeerde in beperkte mate de financieringsmechanismen en
verdeelsleutels van de bestaande overdrachten. De nieuw overgedragen bevoegdheden brachten nieuwe dotaties voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap mee, alsook nieuwe
behoefteparameters en verdeelmechanismen. De BFW voorziet tien jaar lang in een constant
overgangsbedrag voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap ter compensatie van
nadelige correcties aan de oude BFW of eventuele onderfinanciering van de overgedragen
bevoegdheden. Na tien jaar vermindert dat bedrag jaarlijks met 10%.
De fiscale autonomie van het Vlaams Gewest is uitgebreid door de invoering van de gewestelijke personenbelasting. Ontvangsten uit de verkeersboetes vullen de ontvangsten van de
gewesten nog verder aan (niet-fiscale ontvangsten).
De gewijzigde BFW regelt daarnaast ook de bijdragen (via minderontvangsten) van de gedefedereerde entiteiten aan de sanering van de openbare financiën (vermindering van de schuldopbouw) en de kosten van de vergrijzing. Die zijn nodig om de houdbaarheid van de financiële
toestand van het land te verzekeren. Daaruit vloeit een bewuste structurele onderfinanciering
voort, die niet wordt gecompenseerd in het overgangsbedrag.
Het Rekenhof heeft bij zijn begrotingsonderzoeken steeds de ramingen van de ontvangsten
krachtens de BFW opgevolgd. Ondanks de ingewikkelde berekeningen en verschillen die

30
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Bron: rekeningenrapporten 2014 en 2015 van het Rekenhof.
Eigen fiscaliteit van de gewesten krachtens de grondwet.
In de BFW opgesomde gewestelijke belastingen (gedelegeerd aan de gewesten).
Winstverdeling Lotto, krediet voor buitenlandse studenten en dotaties voor het overgedragen personeel van de plantentuin Meise en de dienst van de overgenomen gewestelijke belastingen, vergoeding voor derving onroerende voorheffing ingevolge dode hand.
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voortvloeiden uit het gebruik van nog niet geactualiseerde parameters, sloten die ramingen
volgens het Rekenhof aan bij de federale ramingen34.
Dit verslag gaat niet in op de technisch moeilijke overgang van de vroegere basisbedragen naar
de nieuwe basisbedragen en gewijzigde verdeelsleutels, maar geeft wel aan waar de overgang
tot meer of minder ontvangsten heeft geleid. Het belicht ook de evolutie van de toegewezen
(deel)bedragen in de periode 2015-2017 en gaat dieper in op de belangrijkste nieuwigheden:
de gewestelijke personenbelasting en de fiscale uitgaven, de bijdrage aan de sanering van de
openbare financiën en de vergrijzing, en de overige responsabiliseringsmechanismen.
De nieuwe BFW bevat een vrij groot aantal bepalingen voor de berekening van de dotaties en
verdeelsleutels 2015 volgens de oude BFW. Deze bepalingen dienen voor de definitieve vaststelling van de bedragen 2015 van het overgangsmechanisme en de dotatie voor de fiscale uitgaven, alsook voor de omschakeling van de dotatie van het basisbedrag van de toewijzing van
de personenbelasting aan de gewesten naar de opcentiemen. Al die bepalingen verliezen eind
2017 hun relevantie en kunnen uit de BFW worden verwijderd. De BFW bevat immers een verregaande delegatie aan de Koning35 tot coördinatie en vereenvoudiging36.
Het Rekenhof beveelt de Vlaamse Regering aan er bij de federale regering op aan te dringen
de BFW overeenkomstig de erin opgenomen delegatie te vereenvoudigen door de bepalingen en de formules en beginselen die tot de nieuwe basisbedragen hebben geleid en die na
de overgangsperiode niet meer relevant zijn, uit te zuiveren. Een duidelijker basistekstverhoogt de transparantie.

4.2

Toegewezen bedragen en dotaties

4.2.1

Algemeen

De onderstaande tabellen bevatten voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest de
structurele ontvangsten van de toegewezen bedragen en dotaties voor de periode 2015-201837.

34
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Zie de verslagen van het Rekenhof over de begrotingsonderzoeken en de algemene rekeningen.
Artikel 80 BFW: De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en genomen na overleg met
de gemeenschaps- en gewestregeringen de bepalingen van deze wet, geheel of gedeeltelijk coördineren. Daartoe kan
Hij: 1° de volgorde en de nummering van de te coördineren bepalingen veranderen en in het algemeen de teksten naar
de vorm wijzigen; 2° de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen met de nieuwe nummering in
overeenstemming brengen; 3° zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen vervat
zijn, de redactie ervan wijzigen om ze onderling te doen overeenstemmen en eenheid in de terminologie te brengen;
4° de uitgedrukte formules en beginselen die tot een basisbedrag of basispercentage hebben geleid, zonder wijziging
van het resultaat vervangen door het numeriek uitgedrukte basisbedrag of basispercentage. De coördinatie zal het
volgende opschrift dragen: Bijzondere wet betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.
In de praktijk wordt die opdracht uitgevoerd door de Raad Van State.
De bedragen voor 2015 en 2016 zijn de uiteindelijke bedragen (structurele ontvangsten) krachtens de BFW vastgesteld
voor het jaar 2015 en 2016, inclusief de definitieve afrekening vastgesteld bij de begrotingscontrole van respectievelijk
het begrotingsjaar 2016 en 2017 en voor 2016 een minieme bijkomende afrekening bij de begrotingsopmaak 2018. De
bedragen voor 2017 zijn de vermoedelijke bedragen, die voor 2018 de initiële bedragen, beide vastgesteld in de initiële
begroting 2018, maar bijkomend gecorrigeerd met de recente aanpassing van de leerlingenverdeelsleutel. De bedragen 2015-2018 van de dotatie voor de fiscale uitgaven en van het overgangsmechanisme zijn telkens de meest actuele
ramingen (september 2017) van de nog definitief vast te stellen bedragen. Die voorstelling laat toe de overgangs
periode te neutraliseren en de evolutie vanaf begrotingsjaar 2018 te evalueren op grond van vergelijkbare (consistente)
cijfers uit de periode 2015-2017.
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Tabel 3 – Dotaties en toegewezen bedragen aan Vlaamse Gemeenschap (in miljoen
euro)
Dotaties

Artikel BFW

Toegewezen gedeelten van de opbrengst van

art. 1, §1, 2° en art. 36,

de BTW

lid 2, 1°

Toegewezen gedeelten van de opbrengst van

art. 1, §1, 2° en art. 36,

de federale personenbelasting

lid 2, 2°

Overgangsmechanisme gemeenschap (toe-

art. 1, §1, 4° en art. 48/1,

gevoegd aan toegewezen PB)

§§1 en 3

Responsabiliseringsbijdrage

pensioenen

in

art. 65quinquies, §1 en §4,

mindering van toegewezen PB

1° en 2°

Federale dotaties

art. 1, §1, 3° en art. 47/5

2015

2016

2017

2018

8.483,8

8.777,4

9.155,0

9.413,0

5.144,9

5.079,3

5.236,5

5.352,0

115,5

152,8

152,8

152,8

-84,5

-93,8

-103,1

-112,4

6.276,4

6.844,3

7.107,1

7.316,5

3.585,4

3.676,1

3.782,5

3.860,3

tot 47/11
Gezinsbijslagen

art. 47/5

Participatie hoger onderwijs

art. 47/6

Ouderenzorg

art. 47/7

2.177,9

2.290,7

2.417,5

2.510,2

Gezondheidszorg, Hulp aan personen

art. 47/8

461,4

475,1

490,9

502,2

Ziekenhuisinfrastructuur & MTD

art. 47/9

Justitiehuizen

art. 47/10

Interuniversitaire attractiepolen

art. 47/11

Totaal

349,1

360,7

369,0

51,7

53,4

55,4

57,1

19.936,1

20.760,1

21.548,3

22.121,9

17,7

Bron: Rekenhof

Bij de gemeenschappen worden de nieuwe dotaties afzonderlijk toegekend en niet geïntegreerd in de toegewezen gedeelten van de opbrengst van de BTW en van de personenbelasting. De dotatie gezinsbijslagen is daarbij niet verminderd met de kosten voor administratief beheer en betaling38. De Vlaamse begroting en de algemene rekening verwerken die
kosten correct langs de uitgaven39. De federaal ingehouden vergoeding voor de inbreng in de
maximumfactuur van de federale overheid40 en de terugvordering (door inhouding) voor de
nog federaal gedragen investeringsuitgaven in de ziekenhuizen41 zijn evenmin in mindering
gebracht van de betrokken dotatie. Beide items komen verder nog aan bod. Voor de dotatie
met betrekking tot de justitiehuizen is in een mechanisme voorzien (artikel 47/10 BFW) dat
aanleiding geeft tot een aanpassing van de dotatie in functie van een eventuele toename van
het aantal opdrachten van het federale niveau. Ook dat mechanisme komt verder aan bod
onder 10.1. De dotatie voor interuniversitaire attractiepolen treedt pas in werking in 2018.

38

39
40

41

Beheerskosten gezinsbijslag (artikel 68quinquies, §§1 en 2, BFW): -118,0 miljoen euro in 2015; -120,3 miljoen euro in
2016; -123,0 miljoen euro in 2017; -124,5 miljoen euro in 2018.
Zie hoofdstuk uitgaven.
Maximumfactuur (artikel 68quinquies, §3, BFW): -4,2 miljoen euro in 2015; -4,0 miljoen euro in 2016; -4,2 miljoen euro
in 2017; -4,3 miljoen euro in 2018.
Ziekenhuisinfrastructuur (artikel 47/9, §4, BFW): -490,5 miljoen euro in 2016; -429,7 miljoen euro in 2017; -388,4 miljoen
euro in 2018.
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Tabel 4 – Dotaties en toegewezen bedragen aan het Vlaams Gewest (in miljoen euro)
Dotaties
Toegewezen gedeelten van de opbrengst van
de federale personenbelasting

Artikel BFW
art. 1, §2, 4°, art. 34, §2

2015

2016

2017

2018

3.076,3

2.653,7

2.740,7

2.830,0
487,1

vroeger overgedragen bevoegdheden

art. 35octies, §1

448,4

462,7

476,9

nominale bedragen

art. 35octies, §2

-9,3

-5,6

-4,4

-2,9

Tewerkstelling

art. 35nonies, §1

1.630,1

1.155,4

1.190,9

1.216,8

PM inhoudingsKB mogelijk stage

art. 35nonies, §2

PM inhoudingsKB mogelijk PWA

art. 35nonies, §3

60% fiscale uitgaven

art. 35decies

1.037,2

1.071,9

1.104,9

1.128,9

-30,2

-30,8

-27,6

0,0

-321,6

-321,6

-321,6

-321,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2.754,7

2.332,2

2.419,1

2.508,4

pendeldotatie (in mindering van middelen
van art. 35decies)

art. 64quater, §3

Overgangsmechanisme gewest (in mindering

art. 1, §2, 7° en art. 48/1,

van toegewezen PB)

§2 en 3

(bonus/)malus klimaat (in mindering van
toegewezen PB vanaf 2016 en NIET van de

art. 65quater, §5, lid 2

emissierechten)
Totaal

Bron: Rekenhof

Bij de gewesten worden de tewerkstellingsdotatie en de fiscale-uitgavendotatie in het toegewezen gedeelte van de opbrengst van de personenbelasting geïntegreerd, evenwel na toepassing van eigen parameters en verdeelsleutels. De fiscale-uitgavendotatie zelf financiert maar
60% van de geraamde fiscale uitgaven bij ongewijzigd beleid. De overige 40% wordt gefinancierd met de opcentiemen (opgenomen in de teller van de autonomiefactor).
Er zijn nog geen koninklijke besluiten nodig geweest voor inhoudingen voor stages en plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (zie verder hoofdstuk 7 – responsabiliseringsmechanismen).
De bijdrage aan het Pendelfonds moet een gedeelte van het inkomstenverlies van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest compenseren als gevolg van de netto-pendelaarsstroom. De BFW bevat
voor de jaren 2014-2017 nominaal de toegekende bedragen. Vanaf 2017 bedraagt het onder de
gewesten via het Pendelfonds te herverdelen bedrag 44 miljoen euro. De verdeling ervan tussen de gewesten verloopt volgens de onderlinge netto-pendelaarsstroom. Vanaf 2018 wordt de
Vlaamse minderontvangst verwerkt als uitgave aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
4.2.2

Parameters

De dotaties en toegewezen bedragen worden jaarlijks aangepast aan macro-economische
parameters en behoefteparameters. De nieuwe gemeenschapsdotaties worden verdeeld volgens nieuwe behoefteparameters en volgen de evolutie daarvan. De algemene toelichting bij
de Vlaamse middelenbegroting bevat telkens de evolutie en een sensitiviteitsanalyse van de
belangrijkste parameters.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de belangrijkste parameters
waarop de initiële begroting 2018 steunde.
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Tabel 5 – Evolutie van de parameters vastgesteld en geraamd bij de initiële begroting
2018 (in miljoen euro)
Parameters
bij aanpassing begroting 2017
Macro-economische parameters

Globale belasting Staat/
Federale personenbelasting
Vlaams Gewest

2015
(definitief)

2016
(definitief)

2017 (raming)

2018 (raming)

inflatie (%)

0,56%

1,97%

2,10%

1,20%

groei bbp (%)

1,40%

1,20%

1,70%

1,70%

GBS AJ 2014

fPB AJ 2015

fPB AJ 2016

fPB AJ 2016
20.683,4

begrotingsjaar is
vorig
aanslagjaar

25.848,8

20.759,9

20.905,3

Aandeel Vlaams Gewest

63,38%

63,67%

63,68%

63,70

Vlaamse Gemeenschap

26.527,3

21.288,7

21.442,0

21.220,5

65,33%

65,57%

65,60%

65.63%

62,93%

62,77%

62,74%

62,85%

105,7409%

105,9747%

106,2196%

106,1831%

56,60%

56,68%

56,85%

56,94%

Aandeel Vlaamse Gemeenschap
Netto stroom pendelaars in pct.
Aanpassingsfactor (hoogste denataliteitscoëfficiënt)
Leerlingenverdeelsleutel

Bron: Rekenhof en algemene toelichting bij de initiële begroting 2018

De macro-economische parameters worden geraamd en vastgesteld in de economische begroting die het Federaal Planbureau opstelt. De bevolkingsparameters komen uit het bevolkingsregister. De leerlingenverdeelsleutel steunt op tellingen door het Rekenhof. De FOD Financiën
bepaalt en communiceert de PB-verdeelsleutel42, die hij berekent op basis van de werkelijke
bedragen (hier afgerond). De Vlaamse overheid is dus voor de belangrijke parameters afhankelijk van en gebonden door vaststellingen en mededelingen van federale actoren.
De berekening van de toegewezen bedragen gebruikt voor de verdeelsleutel van de globale
belasting Staat en de federale personenbelasting43 net als vroeger het laatst gekende aanslagjaar44. Bij de definitieve afrekening van het begrotingsjaar (bj), op het ogenblik van de aanpassing van de begroting van het volgende begrotingsjaar (bj+1), is dat het aanslagjaar van het
jaar vóór het begrotingsjaar (bj-1). Zo wordt voor de definitieve afrekening van de toegewezen
bedragen voor het begrotingsjaar 2016 (bj), uitgevoerd bij de aanpassing van de begroting 2017
(bj+1), de verdeelsleutel berekend volgens de gegevens van het aanslagjaar 2015 (bj-1).

42

43

44

De verdeling geschiedt dan volgens de opbrengst van de personenbelasting in elk gewest of elke gemeenschap. Tot
en met het aanslagjaar 2014 betrof het de opbrengst van de globale belasting Staat, sinds het aanslagjaar 2015 de
opbrengst van de federale personenbelasting. De definitieve verdeling van de federale personenbelasting aanslagjaar
2015 werd pas vastgesteld in de zomer van 2017 en gaf aanleiding tot een kleine bijkomende afrekening voor 2016. Die
is in de toegewezen gedeelten van de opbrengst van de personenbelasting van de tabellen hierboven al verwerkt.
De federale personenbelasting is de gereduceerde belasting Staat (belasting Staat na de toepassing van de autonomie
factor), verhoogd met de belastingen op de roerende inkomsten, na toepassing van de federale belastingverminderingen (artikel 5/1, §3, BFW).
Overeenkomstig van artikel 48/1, §3, BFW, wordt bij de vaststelling van de overgangsbedragen voor het begrotingsjaar
2015 toch de verdeling van de federale personenbelasting van het aanslagjaar 2015 gebruikt (zie verder).

38

4.2.3

Aanrekening van dotaties en toegewezen bedragen

De dotaties worden in de begroting aangerekend op het ogenblik dat de betaling krachtens
de betaalkalender moet plaatsvinden45. De begrotingsaanrekening sluit dus aan bij de ESRaanrekening46. De gebruikte ESR-code is die van een transfer tussen overheden.
De betaling van de afrekening aan de hand van de definitieve parameters van het lopend
begrotingsjaar vindt plaats in het volgende begrotingsjaar en wordt op de begroting van dat
jaar aangerekend. Dat volgt niet uit de BFW zelf, maar uit de federaal gevolgde praktijk. Het
INR en de HRF sluiten zich aan bij die zienswijze. De HRF beschouwt het verschil tussen
het afrekeningssaldo van het vorige begrotingsjaar en het afrekeningssaldo van het lopende
begrotingsjaar als eenmalig, zodat het niet in aanmerking komt voor de berekening van het
structurele ESR-vorderingensaldo47.
De onderstaande tabel overziet de aanrekeningen van de ontvangsten op grond van de BFW
volgens de algemene rekeningen 2015 en 2016, dat is inclusief de afrekening van het vorige jaar
en exclusief de afrekening van het betrokken jaar. Voor het begrotingsjaar 2017 zijn de ramingen uit de aangepaste begroting 2017 gebruikt48 (inclusief definitieve afrekening 2016), voor
het begrotingsjaar 2018 die uit de initiële begroting 2018 (inclusief de voorlopige afrekening
2017).
Tabel 6 – Dotaties en toegewezen bedragen aan het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, inclusief afrekening vorig jaar en exclusief afrekening lopend jaar
(in miljoen euro)
2015

2016

2017

(Uitvoering)

(BA)

2018
(Initiële
begroting)

Begrotingsartikel
(Uitvoering)
Compensatie Kijk en Luistergeld

0,0

Financiering buitenlandse studenten

36,6

37,4

38,4

38,9

Nationale Loterij

33,4

30,7

30,0

30,0

Nationale Plantentuin

6,5

6,8

7,1

7,3

Gedeelde belastingen

19.702,1
13.772,4

14.335,2

14.754,7

3.651,8

3.785,3

3.860,3

Toegewezen gedeelte van de PB en de btw
Dotatie Gezinsbijslag

45

46

47

48

De schuldvordering ontstaat (artikel 10 rekendecreet van 8 juli 2011) op het moment dat de dotatie krachtens de geldende regelgeving is goedgekeurd. De betaalkalender, hoewel dwingend geregeld in de BFW, is slechts een modaliteit
van de betaling. De aanrekening op het moment van de voorschotten is dus een versoepeling, die ertoe leidt dat kasaanrekening, begrotingsaanrekening en ESR-aanrekening grotendeels gelijklopen. Die versoepeling is echter juridisch
niet onderbouwd.
Bijlage A van de ESR-verordening (4.118 4-verdelingstransacties D.73 Inkomensoverdrachten binnen de overheid): de
overheid moet de inkomensoverdrachten registreren op het moment dat zij volgens de geldende voorschriften dienen
plaats te vinden (Verordening 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie).
De HRF stelt in zijn advies van april 2016, p. 96: Dit jaar worden de afrekeningssaldi als volgt in aanmerking genomen:
eenmalige verrichting inzake het afrekeningssaldo in jaar t = afrekeningssaldo jaar t-1 – afrekeningssaldo jaar t.
De uitsplitsing in de uitvoering van de begroting 2016 steunt op de omschrijving van de boekingen en bevat ook de
opcentiemen. Het bedrag van de opcentiemen 2015 berust op de kasvoorschotten van het aanslagjaar, uitgekeerd
in het begrotingsjaar 2015. Het bedrag van de opcentiemen 2016 berust op de kasvoorschotten van het aanslagjaar
2016, uitgekeerd in het begrotingsjaar 2016, verhoogd met de afrekeningen van het aanslagjaar 2015 tijdens het begrotingsjaar 2016. Het bedrag van de opcentiemen 2017 en 2018 is ESR-matig geraamd (geïnde inkohieringen). De
aanrekeningsproblematiek daarvan wordt besproken onder 4.3.2.3.
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2015

2016

2017

(Uitvoering)

(Uitvoering)

(BA)

2018
(Initiële
begroting)

Begrotingsartikel
Dotatie Ouderenzorg

2.277,3

2.395,6

2.510,2

Dotatie Gezondheidszorg

472,4

489,1

502,2

Dotatie Ziekenhuisinfrastructuur

347,1

359,4

369,0

53,1

55,3

57,1

137,0

153,5

152,8

Dotatie Justitiehuizen
Dotatie interuniversitaire attractiepolen

17,7

Overgangsmechanisme Gemeenschap
Specifieke afrekening 2015 overgangsmechanisme

11,6

Jeugdinstelling Tongeren
Afrekening begrotingsjaar t-1

-1,3

-1,3

175,5

144,3

Afrekening begrotingsjaar t-2
CB0-9CFBAAB-OW later CB0-9CCBACB-OW

-1,3
68,0
-0,04

19.778,6

20.960,1

21.792,1

22.378,5

Dotatie Personeel Registratie en Erfbelastingen

0,0

24,4

25,1

25,4

Dotatie Personeel Verkeersgerelateerde belastingen

44,8

8,9

15,4

15,6

Dotatie dode hand
Samengevoegde Belastingen

0,6
10.357,2

Toegewezen gedeelde van de PB
Opcentiemen

454,6

471,7

7.734,7

7.656,0

Specifieke afrekening 2015-2017 opcentiemen/teller autonomiefactor

484,2
-936,7

Dotatie Werk

1.149,1

1.189,8

1.216,8

Dotatie Fiscale Uitgaven

1.194,5

1.103,8

1.128,9

Specifieke afrekening 2018 dotatie fiscale uitgaven

-121,9

Overgangsmechanisme Gewest

-363,5

-320,9

Specifieke afrekening 2015 overgangsmechanisme

-321,6
42,0

Pendeldotatie

-30,8

-27,6

Responsabiliseringsbijdrage pensioenen

-93,8

-103,1

-112,4

Afrekening begrotingsjaar t-1

-80,3

-71,5

2,3

9.997,7

9.938,7

1.423,1

Afrekening begrotingsjaar t-2
CB0-9CFBAAH-OW later CB0-9CCBACC-OW
CBO-9CDBADN/OW Bruto aanvullende belasting op de PB

-0,2
10.402,1

7.600,1

Bron: Rekeningenrapporten Rekenhof en algemene toelichting bij de aangepaste begroting 2017 en de initiële
begroting 2018

In zijn verslag over de algemene rekening 2015 heeft het Rekenhof desondanks opgemerkt49
dat de definitieve afrekening van het begrotingsjaar bekend is op het ogenblik van de opmaak
van de rekening en dat het dus mogelijk is ze in de economische boekhouding en op de begroting aan te rekenen van het jaar waarop ze betrekking heeft.
Ook stelde het Rekenhof dat de ontvangsten ingevolge de BFW in de uitvoeringsrekening van
de begroting werden aangerekend op slechts twee begrotingsartikelen. Op het niveau van de
basisallocatie of de economische rekening waren er evenmin verdere uitsplitsingen. Op die

49

Verslag algemene rekening 2015, p. 17-18.
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manier rekende de Vlaamse overheid meer dan 30 miljard euro ontvangsten aan op twee budgettaire combinaties en één economische rekening. De begrotingsopmaak 2017 kwam daaraan
tegemoet door de begrotingsartikelen verder uit te splitsen over verschillende basisallocaties.
In hetzelfde verslag stelde het Rekenhof dat de pendeldotatie niet mag worden geboekt als
een negatieve ontvangst, maar moet worden geboekt als een uitgave. Ook het INR adviseert
dat expliciet. De Vlaamse minister van Financiën en Begroting beloofde daarmee rekening
te houden bij de begrotingsopmaak 2017, maar heeft dat pas bij de initiële begroting 2018
gedaan.
Vanaf het begrotingsjaar 2018 is er voor de bruto-opcentiemen in een afzonderlijk (fiscaal)
begrotingsartikel voorzien. De begroting bevat ook de specifieke afrekening 2015-2017 van de
teller van de autonomiefactor met de ontvangen opcentiemen en nog de specifieke afrekening
2015 van de dotatie fiscale uitgaven en van de bedragen van het overgangsmechanisme (zie
verder).
4.2.4

Dotatie fiscale uitgaven (artikel 35decies BFW)

De zesde staatshervorming heeft met ingang van het aanslagjaar 2015 de bevoegdheid over
sommige fiscale uitgaven voor het woonbeleid en het werkgelegenheidsbeleid aan de gewesten overgedragen (artikel 5/5, §4, van de BFW, zie verder). Bij de opmaak van de BFW werden
de daarvoor vereiste, over te dragen middelen voor het aanslagjaar 2015 bij ongewijzigd beleid
geraamd op 3,048 miljard euro (initieel referentiebedrag), waarvan 1,986 miljard euro voor
het Vlaams Gewest. De toekenning van die middelen verliep voor 60%50 via de dotatie van
artikel 35decies van de BFW. Die dotatie is gekoppeld aan de consumptieprijsindex en deels51
aan de reële groei van het bruto binnenlands product.
Artikel 54, §1, lid 6, van de BFW voorziet in een afrekening wanneer het referentiebedrag definitief is vastgesteld52. De definitieve vaststelling van het bedrag van de fiscale uitgaven en van
de regionale verdeling ervan vindt plaats, na een verslag van het Rekenhof53, bij in ministerraad overlegd koninklijk besluit, genomen na overleg met de gewesten. Dat koninklijk besluit
is nog niet uitgevaardigd. Het verslag54 van het Rekenhof gaf de fiscale uitgaven 2015 en hun
regionale verdeling weer bij ongewijzigd beleid op basis van de gegevens die de minister van

50

51

52

53
54

De overige 40% vormde een bestanddeel van de teller van de voorlopig voor de aanslagjaren 2015 tot 2017 vastgestelde autonomiefactor en verhoogde dus mee met de opbrengst van de (Vlaamse) belasting Staat. Zie punt 4.3 – opcentiemen voor de bespreking daarvan.
Het percentage bepaald in artikel 35nonies, §1, lid 5: (1°) voor het begrotingsjaar 2016: 75%; (2°) vanaf het begrotingsjaar 2017: a) 55% op het deel van de reële groei dat niet hoger is dan 2,25%; b) 100% op het deel van de reële groei dat
hoger is dan 2,25%.
Wanneer de in artikel 35decies bedoelde referentiebedragen (…) definitief zijn vastgesteld, wordt het verschil tussen
de op basis van de voorlopige bedragen toegekende bedragen en de bedragen toe te wijzen op basis van de definitieve
bedragen geboekt, ten behoeve van de federale overheid of ten behoeve van elk van de (…) gewesten (...), naargelang
het verschil positief of negatief is. Het verschil wordt, naargelang het geval, afgetrokken of toegevoegd aan de in
het vierde of het vijfde lid voorziene maandelijkse storting of stortingen die volgen op de maand tijdens dewelke de
referentiebedragen (…) in kwestie definitief worden vastgesteld, met dien verstande dat de verrekening op elk van de
maandelijkse stortingen niet meer mag bedragen dan 2% van die maandelijkse stortingen.
Artikel 81ter, 1° BFW.
Goedgekeurd door het Rekenhof in zijn Algemene Vergadering van 21 december 2016 en meegedeeld aan de federale
minister van Financiën.
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Financiën uiterlijk op 31 oktober 2016 heeft overgelegd55. De onderstaande tabel vergelijkt de
oorspronkelijke referentiebedragen met de bedragen van de overgedragen fiscale uitgaven bij
ongewijzigd beleid die het Rekenhof op 21 december 2016 vaststelde.
Tabel 7 – Initiële en definitieve vaststelling van referentiebedrag AJ 2015 van artikel 35decies (in miljoen euro)

Dotatie art. 35decies BFW

Referentiebedrag
in BFW

Vaststelling
definitief
referentiebedrag
door Rekenhof

Verschil

Arbeidsmarktbeleid (Vermindering voor uitgaven
betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en voor
prestaties betaald met dienstencheques andere
dan sociale dienstencheques)

218.6

158,6

-60,0

Vermindering voor energiebesparende uitgaven
in een woning – Dakisolatie

23.0

27,6

4,7

Vermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in
huur gegeven woningen

0,0

0,1

0,1

Vermindering voor uitgaven ter beveiliging van
woningen tegen inbraak of brand

24,0

25,8

1,9

Vermindering voor onderhoud en restauratie
van beschermde monumenten en landschappen

1,0

0,7

-0,3

1.713,8

1.576,8

-137,0

1.761,7

1.631,8

-130,0

Vermindering voor uitgaven voor vernieuwing
van woningen gelegen in een zone voor positief
grootstedelijk beleid

Belastingverminderingen voor de eigen woning
Woonfiscaliteit
In Belasting Niet-Inwoners (BNI, geen detail
beschikbaar)

6,0

-6,0

Totaal Vlaamse fiscale uitgaven

1.986,3

1.790,4

-195,9

Totaal fiscale uitgaven Rijk

3.048,0

2.727,4

-320,6

60% van Rijk

1.828,8

1.636,4

-192,3

Vlaams aandeel verdeeld volgens globale belasting Staat 2014 (63,383%), zoals voorgeschreven
in BFW (1)

1.159,1

1.037,2

-121,9

60% van reële Vlaamse fiscale uitgaven in referentiebedragen (2)

1.191,8

1.074,2

-117,6

Verschil door verdeelsleutel (1)–(2)
Gerecupereerd in overgangsmechanisme,
art. 48/1, §2, lid 1, 5° a)

-37,0
32,4

Bron: Rekenhof op basis van mededelingen van FOD Financiën

De aangepaste begroting 2017 bevatte, op basis van het definitieve bedrag 2015 van de dotatie
in het verslag van het Rekenhof (1.037,2 miljoen euro), al de afrekening van de dotatie voor
2016 (-122,8 miljoen euro). In 2018 moet dan nog de specifieke afrekening voor 2015 plaatsvinden ten bedrage van -121,9 miljoen euro. Voor het overige volgt deze dotatie vanaf begrotingsjaar 2018 de normale begrotingscyclus van dotaties. De bedragen voor 2017 moeten bij de aanpassing van de begroting 2018 nog worden afgerekend aan de hand van de definitieve waarde
voor 2017 van de consumptieprijsindex en de reële groei van het bruto binnenlands product.
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Die gegevens werden op hun vraag ook meegedeeld aan de gewesten.
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De onderstaande tabel biedt een overzicht van de voor 2015 en 2016 aanvankelijk toegekende
bedragen, de vaststelling en raming van de bedragen 2015-2018 op grond van het door het
Rekenhof vastgestelde referentiebedrag, en de opeenvolgende afrekeningen. De verdeling
over de gewesten geschiedt volgens de verdeelsleutel van de federale personenbelasting56.
Voor 2015 was dat nog de verdeelsleutel van de belasting Staat voor het aanslagjaar 2014.
Tabel 8 – Toekenningen en afrekeningen artikel 35decies (in miljoen euro)
2015
uitvoering
begroting

2016
uitvoering
begroting

2017
aanpassing
begroting

2018
Initiële
begroting

2015-2016
definitieve
bedragen,
2017-2018
ramingen

Referentiebedrag Totaal 2015

3.048,0

2.727,4

Vlaams aandeel

1.986,4

1.790,4

2015
60% 2015

1.828,8

1.636,4

Verdeelsleutel belasting Staat AJ 2014

0,63383

0,63383

Vlaams aandeel 2015

1.159,1

1.037,2

2016
60% 2016

1.871,1

(1.683,7)

(1.683,7)

1.683,7

Verdeelsleutel federale PB AJ 2015

0,63840

(0,63652)

(0,63666)

0,63666

Vlaams aandeel 2016

1.194,5

(1.071,7)

(1.071,9)

1.071,9

2017
Afrekening 2016

-122,8

60% 2017

1.732,3

(1.735,1)

1.735,1

0,63721

(0,63678)

0,63678

1.103,8

(1.104,9)

1.104,9

Verdeelsleutel
(raming)

fed.

PB

AJ

2016

Vlaams aandeel 2017
2018
Bijkomende afrekening 2016

0,2

Afrekening 2017

1,1

60% 2018
Verdeelsleutel
(raming)

fed.

PB

AJ

2017

Vlaams aandeel
Totaal
Specifieke afrekening 2015 in 2018

1.159,1

1.194,5

981,1

1.772,4

1.772,4

0,63697

0,63697

1.128,9

1.128,9

1.130,2
-121,9

Controletotaal 2015-2018 horizontaal

4.343,0

Controletotaal 2015 2018 verticaal

4.343,0

Bron: Rekenhof

56

De verdeling gebeurt dus niet volgens de verdeelsleutel van de fiscale uitgaven zelf, zelfs niet voor het aanvangsjaar
2015 (artikel 35decies, laatste lid BFW). Bij de berekening van de dotaties en de afrekeningen worden de gegevens van
het laatst gekende aanslagjaar gebruikt. De definitieve vaststelling van de verdeelsleutel van de federale personen
belasting voor aanslagjaar 2015 werd door de FOD Financiën meegedeeld in augustus 2017 en leidt in de begroting
2018 nog tot een kleine bijkomende afrekening voor het jaar 2016.
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4.2.5

Overgangsmechanisme gemeenschap en gewest (artikel 48/1 BFW)

De BFW bevat een overgangsmechanisme dat ervoor moest zorgen dat elk gewest, elke
gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het startjaar van het
nieuwe model over ten minste evenveel financiële middelen kon beschikken als onder de
oude financieringswet. Het overgangsmechanisme heeft aldus overgangsbedragen57 bepaald
die vastlegden in welke mate de aanpassingen aan de oude BFW voor elke gemeenschap en elk
gewest meer of minder ontvangsten heeft meegebracht. Die bepaling van de overgangsbedragen betrof een momentopname in 2015. Zij werd in 201658 en 2017 scherp gesteld. Een positief
overgangsbedrag betekent dat een gewest of gemeenschap uit de aanpassingen van de BFW
meer ontvangsten heeft gehaald, een negatief overgangsbedrag wijst op minder ontvangsten. De meer- of minderontvangsten worden tien jaar lang (periode 2015-2024) ten belope
van het nominaal vastgestelde bedrag gecompenseerd door een verlaging of verhoging van
de dotaties. Nadien (periode 2025-2034) wordt de compensatie jaarlijks met 10% afgebouwd.
De gemeenschappen en gewesten zullen de meer- of minderontvangsten dus pas vanaf 2035
ten volle ervaren. Voor de Vlaamse Gemeenschap werd het overgangsbedrag 2015 bepaald op
-115,5 miljoen euro. Vanaf 2016 bedraagt het -152,8 miljoen euro. De onderstaande tabel detailleert die bedragen.
Tabel 9 – Overgangsbedrag Vlaamse Gemeenschap (artikel 48/1, §1, lid 1 BFW)
(in miljoen euro)59
Artikel

57

58
59

Meer- (+)
of minder
ontvangsten (-)

Verklaring

1°

-29,3

doordat enerzijds in het toegewezen bedrag van de opbrengst van de BTW
– de BBP-groei 2010-2015 van de basisbedragen in de Lambermontmiddelen
voortaan verdeeld wordt via de voor Vlaanderen nadeligere leerlingenverdeelsleutel dan de PB-verdeelsleutel (minder ontvangsten);
– de dotatie kijk- en luistergeld voortaan ook verdeeld wordt via die leerlingenverdeelsleutel in plaats van via de historische verdeelsleutel bepaald in
de BFW (minder ontvangsten);
en anderzijds het toegewezen bedrag van de opbrengst van de personenbelasting voor de berekening van het overgangsmechanisme verdeeld wordt
via de verdeelsleutel federale personenbelasting van aanslagjaar 201559
(65,570%), wat voordeliger uitvalt dan de vroegere verdeelsleutel van het
aanslagjaar 2014 (65,329%) (meer ontvangsten). De verdeelsleutel van
2014 is nog wel degelijk gebruikt voor de verdeling van het toegewezen
bedrag van 2015. Die meerontvangsten gaan dus pas in vanaf 2016

2°

78,0

doordat de voor 2015 vastgestelde verdeelsleutel voor de dotatie gezinsbijslagen (55,405%) voordeliger is dan de in de BFW geraamde (historische)
verdeelsleutel (54,2%)

Rekening houdende met het gebruik van de over te hevelen federale middelen, en vóór de correcte financiering van
Brussel, de responsabilisering inzake pensioenen en inzake klimaat, de sanering van de overheidsfinanciën en de deelname in de vergrijzingskosten. De overgangsbedragen zouden nominaal constant blijven gedurende tien jaar en de
volgende tien jaar lineair afnemen (toelichting bij het voorstel van bijzondere wet, Kamer van Volksvertegenwoordigers, 2012-2013, DOC 53 2974/001, p. 12.)
In 2016 inclusief de ziekenhuisinfrastructuur.
Als de berekening van de overgangsbedragen moet plaatsvinden aan de hand van de federale personenbelasting, geschiedt de vaststelling op basis van de federale personenbelasting van het aanslagjaar 2015 (ook al worden de toegewezen bedragen zelf van het begrotingsjaar 2015 berekend volgens het aanslagjaar 2014), uitgedrukt bij ongewijzigd
beleid en vastgesteld bij het verstrijken van de in artikel 359 van het wetboek van inkomstenbelastingen 1992 bedoelde
aanslagtermijn (artikel 48/1, §3, BFW). De bedoelde termijn is verstreken op 30 juni 2016. De woorden vastgestelde
personenbelasting lijken te verwijzen naar de inkohieringen op die datum. De mededeling geeft geen onderliggende
belastinggegevens bij de mededeling van de sleutel en het is bijgevolg niet duidelijk hoe die is berekend.
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Artikel

Meer- (+)
of minder
ontvangsten (-)

Verklaring

3°

-34,5

doordat de voor 2015 vastgestelde verdeelsleutel voor de dotatie ouderenzorg (61,015%) nadeliger uitvalt dan de in de BFW geraamde (historische)
verdeelsleutel (61,98%)

4°

-34,2

door de nadelige verdeling van de in de BFW vermelde middelen voor
gezondheidszorg – hulp aan personen

5°

9,7

door de positievere verdeling van de in de BFW opgenomen middelen voor
justitiehuizen

6°

-100,7

nominaal als minderontvangsten opgenomen in de BFW; het nominaal
bedrag is vanaf 2015 begrepen in het toegewezen gedeelte van de opbrengst
van de BTW en wordt daar mee verdeeld volgens de leerlingenverdeelsleutel. De berekening onder 1° van het overgangsbedrag maakt geen abstractie
van die toekenning en dat wordt hier gecorrigeerd, weliswaar met de in de
BFW vermelde verdeelsleutel. De gevolgde werkwijze reduceert dus voor
100,7 miljoen euro de minderontvangsten onder 1° en recupereert die onder
6°

7°

-4,6

nominaal als minderontvangsten opgenomen in de BFW; het nominaal
bedrag heeft betrekking op de budgettaire neutraliteit in de sociale bijdragen bij de overdracht van de gezinsbijslagen

Totaal 2015

-115,5

48/1, §4 BFW

-37,3

Totaal 2016

-152,8

ingevolge de onderfinanciering van de bij de zesde staatshervorming overgedragen lasten van uiterlijk 31 december 2015 gestarte investeringen in
ziekenhuisinfrastructuur. Het bedrag ervan wordt vastgesteld voor en vanaf
het jaar 2016

Bron: Rekenhof

Het overgangsbedrag 2015 voor het Vlaams Gewest bedraagt +321,6 miljoen euro en is als volgt
samengesteld:
Tabel 10 – Overgangsbedrag Vlaams Gewest (artikel 48/1, §2, lid 1 BFW) (in miljoen
euro)
Artikel

Meer- (+)
of minder
ontvangsten (-)

Verklaring

1°

-23,8

doordat de verdeelsleutels voor de middelen met betrekking tot de bij het
Sint-Michielsakkoord en het Lambermontakkoord overgedragen bevoegdheden allemaal vervangen worden door één in de BFW opgenomen verdeelsleutel (50,33%), die nadeliger uitvalt voor Vlaanderen

2°

6,1

doordat die verdeelsleutel (50,33%) voor de overgedragen middelen met
betrekking tot de fantoom- en andere kleine bevoegdheden, voordeliger uitvalt dan de in de BFW geraamde verdeelsleutel (49,35%)

3°

407,1

doordat de verdeelsleutel volgens de federale personenbelasting van het
aanslagjaar 2015 (63,666%) voor de middelen met betrekking tot het
tewerkstellingsbeleid voordeliger uitvalt dan de in de BFW geraamde verdeelsleutel (51,705%). De PB-verdeelsleutel van aanslagjaar 2014 werd
gebruikt voor de verdeling van het toegewezen bedrag van 2015. De meerontvangsten gaan dus voor een deel pas vanaf 2016 in

4°

-239,5

doordat 1/9 van de middelen voor het tewerkstellingsbeleid niet wordt overgedragen
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Artikel

Meer- (+)
of minder
ontvangsten (-)

Verklaring

5° a)

-32,4

doordat de verdeelsleutel met betrekking tot de dotatie voor de fiscale uitgaven (federale personenbelasting voor het aanslagjaar 2015 = 63,666%)
nadeliger uitvalt dan de effectief vastgestelde verdeling (65,644%) van die
fiscale uitgaven60

5° b)

-24,7

doordat de verdeelsleutel voor de financiering van de fiscale uitgaven via
de teller van de autonomiefactor (personenbelasting voor het aanslagjaar
2014 = 63,383%), nadeliger uitvalt dan de effectief vastgestelde verdeling
(65,644%) van de fiscale uitgaven

6°

64,2

doordat de effectief vastgestelde verdeelsleutel voor de opcentiemen61 van
het aanslagjaar 2015 (verdeelsleutel ontvangsten = 63,948%) voor het
Vlaams Gewest voordeliger uitvalt dan de verdeelsleutel van de personenbelasting van het aanslagjaar 2014 die voor de (via de teller weggevallen en
vervangen) dotatie zou zijn gebruikt (63,383%)

7°

164,5

doordat de negatieve term van de vroegere dotatie in de teller van de autonomiefactor (en dus ook in de opcentiemen) voor een lager bedrag in aanmerking wordt genomen

Totaal

321,6

Bron: Rekenhof60

61

Na de definitieve vaststelling van de overgangsbedragen moest voor de al voorbije jaren een
afrekening volgen62. De onderstaande tabel toont de toegekende bedragen en afrekeningen
voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest. Daaruit blijkt dat er in 2018 nog een
specifieke afrekening voor 2015 moet plaatsvinden van +11,6 miljoen euro (gemeenschap) en
+42,0 miljoen euro (gewest).
Tabel 11 – Toepassing overgangsmechanisme Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest (in miljoen euro)
2015
uitvoering
begroting

2016
uitvoering
begroting

2017
aanpassing
begroting

2018
initiële
begroting

definitieve
bedragen
2015-2016

OM Vlaamse Gemeenschap
2015
OM gem 2015

134,1

(103,8)

115,5

2016
Voorlopige afrekening 2015

-30,3

OM gem 2016

137,0

(153,5)

(152,8)

152,8

(152,8)

152,8

2017
Afrekening 2016
OM gem 2017

60
61

62

16,5
153,5

De sleutel is gebaseerd op de gegevens uit het verslag van het Rekenhof van 21 december 2016.
De verdeelsleutel ontvangsten wordt in artikel 48/1, §2, laatste lid gedefinieerd als het aandeel van elk gewest, uitgedrukt in procenten, in de ontvangsten voor de drie gewesten samen van de … opcentiemen voor aanslagjaar
2015, uitgedrukt bij ongewijzigd beleid en vastgesteld bij het verstrijken van de in artikel 359 van het Wetboek van
inkomstenbelastingen 1992 bedoelde aanslagtermijn. De bedoelde termijn is verstreken op 30 juni 2016. De woorden
vastgestelde opcentiemen verwijzen naar de inkohieringen op die datum. De hier gebruikte sleutel is dus terecht gebaseerd op de inkohieringen tot 30 juni 2016 en niet op de ontvangen inkohieringen (dus ongeacht de inningscoëfficiënt).
Artikel 54, §1, lid 6, BFW.
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2015
uitvoering
begroting

2016
uitvoering
begroting

2017
aanpassing
begroting

2018
initiële
begroting

definitieve
bedragen
2015-2016

2018
Bijkomende afrekening 2016

-0,7

Afrekening 2017

-0,7

OM gem 2018
Totaal

152,8
134,1

106,7

170,0

Specifieke afrekening 2015 in 2018

152,8

151,4
11,6

Controletotaal 2015-2018 horizontaal

573,9

Controletotaal 2015-2018 verticaal

573,9

OM Vlaams Gewest
2015
OM gewest 2015

-257,0

(-363,5)

-321,6

2016
Voorlopige afrekening 2015

-106,5

OM gewest 2016

-363,5

(-320,9)

(-321,6)

-321,6

(-321,6)

-321,6

2017
Afrekening 2016

42,6

OM gewest 2017

-320,9

2018
Bijkomende afrekening 2016

-0,7

Afrekening 2017

-0,7

OM gewest 2018
Totaal

-321,6
-257,0

Specifieke afrekening 2015 in 2018

-470,0

-278,2

-321,6

-323,0
42,0

Controletotaal 2015-2018 horizontaal

-1.286,3

Controletotaal 2015-2018 verticaal

-1.286,3

Bron: Rekenhof

4.3

Opcentiemen, gewestelijke personenbelasting en fiscale uitgaven

4.3.1

Overgang van dotatie naar opcentiemen op de personenbelasting

Vanaf het begrotingsjaar 2015 maakten de gewesten de overgang van een deel van het toegewezen bedrag van de opbrengst van de personenbelasting, toegekend voor het begrotingsjaar,
naar opcentiemen, toegekend voor het aanslagjaar. Aangezien de gegevens over het aanslagjaar 2015 pas in 2017 definitief zouden worden, gold voor de begrotingsjaren en aanslagjaren
2015 tot 2017 de voorlopige autonomiefactor die de BFW voorschrijft63: de toepassing van de
autonomiefactor reduceert de belasting Staat, waarop het tarief van de opcentiemen wordt
toegepast. De werkelijke bedragen 2015-2017 worden vastgesteld bij de definitieve vaststelling
van de definitieve autonomiefactor bij KB.

63

Artikel 5/2, §1, eerste lid, BFW stelde de autonomiefactor voor de aanslagjaren 2015-2017 vast op 25,990%. Dat steunt
op de opbrengsten van het aanslagjaar 2013, geactualiseerd naar het aanslagjaar 2015 middels een simulatiemodel
(aannames CPI- en BBP-groei en belastingelasticiteit) van de belasting Staat voor de noemer en van de fiscale uitgaven
voor de teller en op ramingen voor begrotingsjaar 2015 voor de andere toegewezen bedragen uit de teller (artikel 5/2,
§1, lid 2, BFW). Het percentage opcentiemen wordt rechtstreeks afgeleid uit die voorlopige autonomiefactor (artikel 81quater, lid 1, 1°, BFW).
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De wederzijdse schulden en schuldvorderingen tussen de federale en de Vlaamse overheid uit
die afrekening, ontstaan64 pas wanneer het koninklijk besluit dat de definitieve autonomiefactor vaststelt, in werking treedt. Zij kunnen en moeten pas op dat moment (wellicht in 201865)
op de begroting en ESR-matig worden aangerekend (zie verder).
4.3.2

Gewestelijke personenbelasting

4.3.2.1 Voorschotten
Omdat de opcentiemen van het aanslagjaar pas op het einde van het begrotingsjaar en tijdens
de volgende begrotingsjaren worden ingekohierd en geïnd66, voorziet artikel 54/1, §3, van de
BFW in een systeem van voorschotten van de FOD Financiën op basis van de raming van de
opbrengsten van het aanslagjaar. De onderstaande tabel bevat voor de aanslagjaren en begrotingsjaren 2015 tot 2018 de effectief voor de voorschotten gebruikte raming van het aanslagjaar.
Tabel 12 –Ramingen van de FOD Financiën en het ICFB met betrekking tot de voorschotten
(in miljoen euro)
begrotingsjaar 2015
raming AJ
2015

begrotingsjaar 2016
raming AJ
2016

begrotingsjaar 2017
raming AJ
2017

begrotingsjaar 2018
initiële
raming AJ
2018

Belasting Staat
Rijk

45.036,83

45.688,93

46.160,98

47.417,28

Vlaams Gewest

28.724,81

29.309,87

29.536,40

30.342,87

Met inningscoëfficiënt

28.724,81

28.934,71

29.158,33

30.091,02

0,25990

0,25990

0,26042

0,24959

Rijk

33.331,76

33.814,38

34.139,85

35.582,56

Vlaams Gewest

21.259,23

21.692,24

21.844,60

22.769,69

Met inningscoëfficiënt

21.259,23

21.414,58

21.564,99

22.580,70

Gereduceerde belasting Staat
voorlopige (25,990%) en definitieve (24,957%)
autonomiefactor

Gewestelijke opcentiemen
Rijk

11.705,07

11.874,55

12.021,13

11.834,72

Vlaams Gewest

7.465,58

7.617,64

7.691,80

7.573,17

Met inningscoëfficiënt

7.465,58

7.520,13

7.593,34

7.510,32

Rijk

2.850,08

2.749,10

2.820,09

2.711,14

Vlaams Gewest (excl. BNI, incl. winwin)

1.864,44

1.856,49

1.882,43

1.825,47

Met inningscoëfficiënt

1.864,44

1.832,72

1.858,33

1.810,32

Fiscale uitgaven

64
65

66

Artikel 54, §1, lid 7 tot 9, BFW.
Het definitieve bedrag van de afrekening kan pas berekend worden wanneer de definitieve waarde van de macro-
economische parameters van 2017 vaststaat. Zelfs als het koninklijk besluit eerder tussenkomt kan de initiële begroting 2018 enkel een vermoedelijk bedrag van de afrekening bevatten. De definitieve afrekening kan pas worden vastgesteld in de aangepaste begroting 2018.
Aanslagjaar 2015 in de personenbelasting betreft belastbaar tijdperk (belast de inkomsten van) 2014. De aangifte kon
worden ingediend tot 30 juni 2015, waarna de inkohieringen startten. De gewone aanslagtermijn van artikel 359 WIB
liep af op 30 juni 2016. Een eerste afrekening (inningen – voorschotten) moest gebeuren eind september 2016.
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begrotingsjaar 2015
raming AJ
2015

begrotingsjaar 2016
raming AJ
2016

begrotingsjaar 2017
raming AJ
2017

begrotingsjaar 2018
initiële
raming AJ
2018

Gewestelijke personenbelasting
Rijk

8.854,99

9.125,45

9.201,04

9.123,57

Met inningscoëfficiënt

8.854,99

9.008,65

9.083,27

9.047,85

Vlaams Gewest

5.601,1385

5.761,15

5.809,37

5.747,71

Met inningscoëfficiënt

5.601,1385

5.687,41

5.735,01

5.700,00

Inningscoëfficiënt Vlaams Gewest

1,0000

0,9872

0,9872

0,9917

Inningscoëfficiënt Rijk

1,0000

0,9872

0,9872

0,9898

Bron: FOD Financiën en Interministerieel Comité voor Financiën en Begroting

De Stafdienst Beleidsexpertise en -Ondersteuning van de FOD Financiën raamt de voorschotten bij de initiële begroting en bij de aanpassing van de middelenbegroting. De raming
omvat de belasting Staat, de gereduceerde belasting Staat, de opcentiemen en, na aftrek van
de fiscale uitgaven, de gewestelijke personenbelasting. Vanaf 2016 heeft de dienst daarbij een
inningscoefficiënt toegepast. De FOD Financiën stort de geraamde opbrengst van de gewestelijke personenbelasting tijdens het begrotingsjaar in twaalf maandelijkse voorschotten door.
Het model en de methode van de raming zijn in 2015 en 2016 geoptimaliseerd.
Vanaf het begrotingsjaar/aanslagjaar 2017 steunen de voorschotten voor het eerst op ramingen volgens het KB-ramingsmethodologie67. Dat besluit schrijft voor de jaren 2015 tot 2017 de
bij de raming van de voorschotten te gebruiken inningscoëfficiënt van 98,72%68 voor. Vanaf
het aanslagjaar 2018 is dat voor elk gewest de gemiddelde inningscoëfficiënt van de laatste drie
aanslagjaren.
Na de berekening, bij de raming van de voorschotten voor het begrotingsjaar 2017, van de
opcentiemen met toepassing van de voorlopige autonomiefactor van 0,25990 vond een correctie plaats. Die volgde uit de beslissing van de interkabinettenwerkgroep (IKW)69 dat rekening moest worden gehouden met de verhoging van het plafond van de schaal van 25% van
het barema, waarbij de belastingvermindering in sommige gevallen wordt omgezet in een
(federaal) belastingkrediet. De correctie had als gevolg dat bij de raming van de voorschotten
een feitelijke autonomiefactor van 0,26042 werd gebruikt, in afwijking van de BFW en het
uitvoeringsbesluit. Voor de voorschotten van het aanslagjaar 2018 werd een feitelijke autonomiefactor van 0,24959 gebruikt.70
Het Rekenhof beveelt aan er bij de federale overheid op aan te dringen bij dergelijke correcties de verhoging van het bedrag van de belasting Staat in het berekeningsprogramma van
de voorschotten te integreren.70
67

68

69

70

Koninklijk besluit van 27 juni 2016 tot vaststelling van de methodologie voor de raming van de gewestelijke ontvangsten uit de personenbelasting in uitvoering van artikel 54/1, §3, tweede lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (B.S. 4 juli 2016).
Uiteraard was het praktisch onmogelijk dit percentage nog toe te passen bij de raming voor de voorschotten van het
aanslagjaar 2015, gestort tijdens het begrotingsjaar 2015, doordat dit begrotingsjaar al afgehandeld was.
Het KB voorziet in een overleg met de respectievelijke gewestelijke administraties die de bevoegdheid hebben over
gewestelijke personenbelasting (artikel 4, lid 2).
Teruggerekend uit de opcentiemen bedraagt de actuele raming van de Vlaamse belasting Staat voor het aanslagjaar
2017 dan 7.691,8 miljoen euro gedeeld door 0,2599 = 29.595,4 miljoen euro (vóór toepassing van de inningscoëfficiënt).
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Volgens de Vlaamse overheid is dit een technische aangelegenheid, die wordt meegenomen
bij het overleg tussen de administraties.
4.3.2.2 Afrekening(en) in het volgende begrotingsjaar
De FOD Financiën dient de voorschotten die voor het begrotingsjaar x zijn verleend, te vergelijken met de geïnde ontvangsten in de eerste twintig maanden van de aanslagtermijn (van
1 januari x tot 31 augustus x+1) en moet die vergelijking ten laatste eind september van het jaar
x+1 meedelen. De FOD moet vervolgens de afrekeningsbedragen binnen de maand storten of
innen (artikel 5 KB voorschottenregeling)71.
Uit de gebruikte term geïnde ontvangsten kan worden afgeleid dat de BFW de effectieve inningen van de gewestelijke personenbelasting bedoelt. Als de aanslag leidt tot een teruggave, dus
als de als prefinanciering72 betaalde bedrijfsvoorheffing de ingekohierde belasting overtreft,
wordt de ontvangst in de personenbelasting geacht geïnd te zijn bij de uitvoerbaarverklaring van het kohier. Dat is ook het moment van de ESR-aanrekening. Als de aanslag aanleiding geeft tot bijbetaling, vindt de inning73 echter pas plaats bij de effectieve inning. De ESRontvangst wordt in dat geval volgens de regel van de transactionele kas toch aangerekend op
het moment van de uitvoerbaarverklaring van het kohier, dat is twee maanden vóór de inning.
De FOD Financiën heeft de eerste afrekening voor het aanslagjaar 2015 op 19 september 2016
overgelegd. De afrekening betrof alleen de gewestelijke personenbelasting en vermeldde noch
de ingekohierde en geïnde (bruto-)opcentiemen, noch de ingekohierde en betaalde fiscale uitgaven. Op 31 augustus 2016 had de FOD 5.834,5 miljoen euro ingekohierd en 5.785,4 miljoen
euro geïnd. Na de verrekening van de voorschotten (5.601,1 miljoen euro) bedroeg de eerste
afrekening 184,3 miljoen euro in het voordeel van de Vlaamse overheid. De Vlaamse inningscoëfficiënt74 bedroeg op grond van die voorlopige gegevens 99,16%.
Na de eerste afrekening worden de bijkomende inningen maandelijks afgerekend. Eind
2016 was er in totaal 198,6 miljoen euro afgerekend, eind februari 2017 (transactionele kas)
213,1 miljoen euro.
4.3.2.3 Begrotingsontvangsten en ESR-aanrekening
De FOD Financiën handelt als operator in naam en voor rekening van het Vlaams Gewest. De
werkelijke juridische transactie van zowel de opcentiemen als de fiscale uitgaven geschiedt
tussen belastingplichtige en Vlaams Gewest, en is dus een overdracht tussen een privépersoon
en een overheid75.

71

72

73

74
75

Koninklijk besluit van 27 juni 2016 tot vaststelling van de financiële modaliteiten inzake de verrichtingen bedoeld in
de artikelen 54/1, §§3 en 4, en 54/2, §3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten (B.S. 4 juli 2016).
De benaming geprefinancierd moet worden genuanceerd. De bedrijfsvoorheffing is immers een volledig autonome
belasting. De door de werkgever betaalde bedrijfsvoorheffing wordt voor de werknemer wel verrekend in zijn personenbelasting.
Het bedrag van die bijkomende betaling wordt pro rata verdeeld over de gewestelijke personenbelasting en de andere
ingekohierde belastingen (zie artikel 1 KB voorschottenregeling).
De inningscoëfficiënt voor het Rijk bedroeg 98,76%.
Vanaf het begrotingsjaar 2016 gebeurt de ESR-aanrekening van de opcentiemen op ESR-code 37.
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De begrotingsaanrekening moet plaatsvinden bij het ontstaan van de schuld(vordering), dat
is bij de uitvoerbaarverklaring van de kohieren, zowel voor de opcentiemen als voor de fiscale uitgaven76. De ESR-aanrekening kan in principe ook op dat ogenblik plaatsvinden, maar
geschiedt voorzichtigheidshalve pas op het ogenblik dat de inkohieringen daadwerkelijk
worden geïnd. Vanaf die inning wordt voor het tijdstip van de boeking via de regel van de
getransactionaliseerde kas77 teruggerekend naar de datum van de uitvoerbaarverklaring van
het kohier.
De BFW voorziet in de volgende rapporteringen door de FOD Financiën om de Vlaamse overheid toe te laten de verrichtingen begrotings- en ESR-matig correct aan te rekenen:
•

een maandelijks overzicht, uitgesplitst per aanslagjaar van de inningen van de vorige maand
voor alle nog lopende aanslagjaren (gewestelijke personenbelasting en gewestelijke belastingkredieten) (artikel 54/1, §1 van de BFW);

•

een opgave van het aanslagjaar op het einde van de gewone aanslagtermijn (30 juni van
het aanslagjaar + 1) en op het einde van de verlengde aanslagtermijn (31 december van
het aanslagjaar + 2); die opgave bevat de bedragen van de opcentiemen, de kortingen, de
belastingverminderingen en -vermeerderingen en de belastingkredieten (per categorie)
(artikel 54/1, §2, BFW)

•

een maandelijkse afrekening vanaf oktober van het aanslagjaar + 1 tot de volledige afhandeling van het aanslagjaar op basis van de effectief ontvangen gewestelijke personenbelasting
en belastingverminderingen en -kredieten en terugbetalingen (artikel 54/1, §4, tweede lid,
BFW).

De BFW bepaalt in artikel 1bis dat de uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van de fiscale bevoegdheden van de gewesten bedoeld in deze wet en van de federale overheid wordt geregeld bij het samenwerkingsakkoord zoals bedoeld in artikel 92bis, §3, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen78.
Het Rekenhof heeft bij de Vlaamse overheid alle ontvangen rapporten opgevraagd om daarmee de uitvoering te evalueren van de opdrachten die de FOD Financiën in naam en voor
rekening van het Vlaams Gewest uitvoerde. Het stelde vast dat de maandelijkse overzichten
alleen de inningen van de gewestelijke personenbelasting becijferden, en niet de belastingkredieten. De Vlaamse overheid kon daardoor de (bruto-)opcentiemen en de fiscale uitgaven die
de FOD Financiën als operator ontving, op grond van die rapportering noch in de begroting,
noch ESR-matig correct aanrekenen.
76

77

78

Doordat de BFW de rechten van de Vlaamse overheid expliciet koppelt aan de voorschotten en de afrekeningen, steunde de begrotingsaanrekening in 2015 en 2016 op de kasverrichtingen. Vanaf de aanpassing van de middelenbegroting
2017 worden de begrotingsontvangsten op ESR-basis geraamd en op de begroting aangerekend.
De schuld(schuldvordering) ontstaat bij de uitvoerbaarverklaring van het kohier en wordt op dat moment geacht te
zijn geïnd, tenzij de belastingplichtige moet bijbetalen. Veiligheidshalve wordt dat (pro rata van de opcentiemen) bij
te betalen gedeelte, pas aangerekend bij de betaling (inning), evenwel met een terugrekening van twee maanden, dat
is de wettelijke betaaltermijn (artikel 1 voorschotten-KB). Er wordt niet teruggerekend tot de betaling van de bedrijfsvoorheffing; dat is een autonome belasting, verschuldigd door de werkgevers op de door hen betaalde lonen, met
eigen belastings- en aanrekeningsregels.
Het samenwerkingsakkoord van 7 december 2001 ter uitvoering hiervan tussen de federale staat en de gewesten betreffende de uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van hun fiscale bevoegdheden en betreffende
de overlegprocedures inzake technische uitvoerbaarheid van door de gewesten voorgenomen wijzigingen aan de
gewestelijke belastingen en inzake de technische uitvoerbaarheid van de invoering door de gewesten van algemene
belastingverminderingen of -vermeerderingen van de verschuldigde personenbelasting werd niet aangepast naar aanleiding van de zesde staatshervorming.
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Het Rekenhof beveelt dan ook aan er bij de FOD Financiën op aan te dringen de rapportering maandelijks en per aanslagjaar uit te voeren zoals de BFW voorschrijft, met vermelding van de ingekohierde en geïnde opcentiemen, fiscale uitgaven (belastingkredieten) en
gewestelijke personenbelasting.
De onderstaande tabel bevat dus alleen de inkohieringen (begrotingsontvangsten), ESRontvangsten en kasontvangsten uit de gewestelijke personenbelasting79 en de ESR-correctie
berekend volgens de verschillende totalen.
Tabel 13 – Gewestelijke personenbelasting – rapporteringen FOD Financiën (in miljoen
euro)
Inkohieringen

ESR-ontvangsten (transactionele kas =
geïnde inkohieringen)

Begrotingsontvangsten
voorschotten volgens kas
Afrekeningen volgens transactionele kas

Rapportering artikel 54/1, §1 BFW: pas
vanaf 28/2/2017 uitsplitsing over voorgefinancierd en bijbetaald en gecorrigeerd
volgens methode van de transactionele kas
netto-
ontvangen
Uitvoering BJ 2015

2.770,6

ESR-correctie

2.772,6

voor
gefinancierd
2.721,0

bijbetaald
51,6

voorschotten
AJ tijdens BJ

afrekeningen
vorige AJ
tijdens BJ

5.601,1

2,0

ESR-ontvangsten in rekening
2015 (ontvangen t/m febr. 2016)

4.935,9

ESR-correctie in rek. 2015

-665,3

Totaal AJ 2015 op 31/8/2016
(54/1, §4 BFW)
Uitvoering BJ 2016

5.834,5

5.785,4

5.408,3

377,2

5.807,8

5.779,2

5.339,8

439,3

ESR-correctie

-28,6

Totaal AJ 2015 op 31/12/2016

213,1

-121,3

5.814,2

5.408,3

406,0

Raming BJ 2017 (bij begrotingsaanpassing 2017)

5.830,2

5.415,7

414,4

5.735,0

175,5

Raming BJ 2018
begroting 2018)

5.805,1

5.379,6

425,5

5.700,0

76,9

(bij

initiële

5.849,0

5.687,4

Bron: Rapporteringen FOD Financiën, begrotingsdocumenten en Rekenhof
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De voorschotten (kasontvangsten) in de tabel zijn de definitieve voorschotten, gebaseerd op de ramingen van de vermoedelijke ontvangsten van het aanslagjaar overeenkomstig artikel 54/1, §3, van de BFW op het ogenblik van de aanpassing van de begroting. De begrotingsontvangsten in de tabel zijn de ingekohierde bedragen (vaststelling van het
recht) van de gewestelijke personenbelasting. Zo geschiedt de begrotingsaanrekening op dezelfde manier als bij de
door VLABEL ingekohierde belastingen, op basis van de netto-inkohieringen. De inkohieringen van een aanslagjaar
starten pas in de tweede helft van het aanslagjaar/begrotingsjaar en lopen door tijdens de latere begrotingsjaren.
In de begroting neemt de Vlaamse overheid die cijfers niet op, maar wel de opcentiemen (ontvangsten) en de fiscale
uitgaven (uitgaven), waarover de FOD Financiën dus geen realisatiecijfers rapporteert. De fiscale uitgaven bij de door
VLABEL geïnde belastingen worden daarentegen niet bij de uitgaven aangerekend, maar bij de begrotingsontvangsten in mindering gebracht. De ESR-ontvangsten in de tabel bevatten enerzijds de tijdens het begrotingsjaar geprefinancierde ingekohierde bedragen en anderzijds de van maart van het begrotingsjaar tot februari van het volgende begrotingsjaar ontvangen betalingen waarvan de datum van ESR-aanrekening dus met twee maanden wordt vervroegd
(transactionele kas). Pas vanaf 2017 (retroactief tot aan de start van het AJ 2015) vermelden de rapporten die uitsplitsing van de ontvangsten, zodat de ESR-ontvangsten nu correct kunnen worden aangerekend en vastgesteld. (In de rekening 2015 werden de ESR-ontvangsten door de Vlaamse overheid nog vastgesteld aan de hand van alle ontvangsten
tot februari 2016. Dit volgde uit de betalingstermijn van twee maanden na de uitvoerbaarverklaring van het kohier en
de niet-opgesplitste rapportering van de FOD Financiën). De tabel neemt die verbeterde ESR-ontvangsten over en
berekent de ESR-correctie op die basis. De uit te voeren ESR-correctie is uiteraard afhankelijk van welke bedragen op
de begroting zijn aangerekend.
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De voorschottenregeling heeft de overgang van de dotatie naar de opcentiemen kasmatig
opgevangen (5,601 miljard euro in het begrotingsjaar 2015). Omgerekend in ESR-ontvangsten
bedroegen deze in 2015 2,773 miljard euro. De overgang had in 2015 ESR-matig dus een eenmalige negatieve impact op het ESR-vorderingensaldo van ongeveer 2,8 miljard euro. Het
ESR-vorderingensaldo van de gewesten werd in 2015 met andere woorden eenmalig negatief
beïnvloed ten voordele van de federale overheid. De HRF hield daarmee rekening bij de bepaling van het begrotingstraject door een verhoogd begrotingstekort 2015 toe te staan.
4.3.3

Fiscale uitgaven

4.3.3.1 Raming en begrotings- en ESR-aanrekening
De zesde staatshervorming droeg de bevoegdheid voor de volgende fiscale uitgaven80 vanaf
het aanslagjaar 2015 aan de gewesten over (artikel 5/5, §4, BFW):
1° uitgaven voor de verwerving of het behoud van de eigen woning (woonbonus);
2° uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand;
3° uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen;
4° uitgaven voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en
prestaties betaald met dienstencheques, andere dan sociale dienstencheques;
5° energiebesparende uitgaven in een woning met uitzondering van de interesten die betrekking hebben op leningsovereenkomsten bedoeld in artikel 2 van de economische herstelwet van 27 maart 2009;
6° uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk
beleid;
7° uitgaven voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen.
Ook voor de fiscale uitgaven handelt de FOD Financiën als operator in naam en voor rekening
van het Vlaams Gewest. De werkelijke juridische transactie geschiedt tussen belastingplichtige en Vlaams Gewest. De aanrekeningen moeten in principe op hetzelfde tijdstip plaatsvinden als die van de opcentiemen.
Zoals hierboven uiteengezet, vermelden de maandelijkse rapporteringen (artikel 54/1, §1, van
de BFW) en de maandelijkse afrekeningen (artikel 54/1, §4) tot op heden enkel de ontvangen
gewestelijke personenbelasting, onderverdeeld per aanslagjaar, en niet de belastingkredieten
(fiscale uitgaven), hoewel de BFW dat wel voorschrijft. De Vlaamse overheid kon de bedragen van de concreet gerealiseerde fiscale uitgaven dus niet correct aanrekenen bij gebrek aan
gegevens.

80

De Hoge Raad van Financiën omschrijft het begrip belastinguitgave als: een minderontvangst wegens fiscale tegemoetkoming (tax expenditures) voortvloeiend uit een afwijking van het algemeen stelsel van een geheven belasting
ten voordele van zekere belastingplichtigen of van zekere economische, sociale, culturele, … activiteiten en die kan
worden vervangen door een rechtstreekse subsidie. De afwijkingen worden beschouwd als belastinguitgave in de mate
dat de nagestreefde doelstelling ook met een rechtstreekse budgettaire subsidie kan worden bereikt.
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De Vlaamse overheid heeft de overgedragen fiscale uitgaven81 vanaf het aanslagjaar 2015 zowel
in de begrotingen als in de uitvoeringsrekeningen voor het volledige bedrag82 als fiscale uitgaven voor woonfiscaliteit en tewerkstelling van het beleidsdomein Financiën en Begroting
geregistreerd. Het bedrag dat zij bij de fiscale uitgaven op de begroting aanrekende vloeide
noodzakelijkerwijze voort uit de meegedeelde raming van de FOD Financiën (in zijn raming
van de voorschotten bij de aanpassing van de begroting), die zij combineerde met een eigen
raming op grond van gegevens van het Agentschap Wonen en het Departement Financiën en
Begroting. Die ramingen hielden rekening met het gewijzigd beleid83.
Het Rekenhof heeft in de rekeningen 2015 en 2016 vastgesteld dat de opcentiemen die op de
middelenbegroting werden aangerekend (raming), verminderd met de fiscale uitgaven die op
de uitgavenbegroting zijn aangerekend (raming), overeenstemden met de federale voorschotten van de gewestelijke personenbelasting. De federale rapportering liet niet toe de afrekeningen tijdens latere begrotingsjaren en de ESR-correctie op de gewestelijke personenbelasting
uit te splitsen over de opcentiemen en de fiscale uitgaven.
De onderstaande tabel, die aansluit bij de bovenstaande tabel 13 – gewestelijke personenbelasting, biedt een overzicht van de ramingen en aanrekeningen van de fiscale uitgaven (forfaitair)
en de opcentiemen (reële gewestelijke personenbelasting + forfaitaire fiscale uitgaven) voor
de begrotingsjaren 2015 tot 2017, die in de begroting en de algemene rekening werden opgenomen. Het Rekenhof heeft een kolom toegevoegd met de begrotingsaanrekening op basis en
op datum van de inkohiering.
Tabel 14 – Opcentiemen – fiscale uitgaven – gewestelijke personenbelasting – ramingen
en aanrekeningen (in miljoen euro)
2015
uitvoering
begroting
op basis
van federale
voorschotten

2015
uitvoering
begroting
op basis van
van
inkohieringen

2016
uitvoering
begroting
op basis
van federale
voorschotten
en
afrekening

2016
uitvoering
begroting
op basis van
inkohieringen

2017
aangepaste
federale
raming
voorschotten en
afrekening

2018
initiële
federale
raming
voorschotten en
afrekening

In de begroting en algemene rekening
(Bruto-)opcentiemen (1)

7.465,6

4.635,0

7.734,7

7.642,0

7.741,2

7.587,2

Fiscale uitgaven (2)

1.864,4

1.864,4

1.834,2

1.834,2

1.858,3

1.810,3

Arbeidsmarktbeleid
Woonfiscaliteit
Win-winlening (eerder
ingevoerde fiscale uitgave)

81
82

83

143,5

143,5

164,7

164,7

1.719,5

1.719,5

1.668,0

1.668,0

1,5

1,5

1,4

1,4

Artikel 5/5, §4, BFW (zie de bespreking van de dotatie van artikel 35decies BFW).
ESR-verordening, Bijlage A 4.8 1 en volgende. Belastingkortingen zijn een vorm van belastingverlaging en verminderen
de belastingschuld van de begunstigde. Leidt het systeem van de belastingkortingen ertoe dat de begunstigde het
saldo ontvangt als de belastingverlaging groter is dan de belastingschuld, dan betreft het een systeem van te betalen
belastingkortingen. Het volledige bedrag van de belastingkortingen wordt dan geregistreerd als overheidsuitgave, en
niet als een verlaging van belastinginkomen. Bij sommige systemen bedragen de belastingkortingen maximaal de belastingschuld. In dat geval verlagen de belastingkortingen het belastinginkomen van de overheid.
De vroeger reeds bestaande fiscale uitgave met betrekking tot de win-winlening wordt in de praktijk nu ook mee in
rekening gebracht bij de voorschotten van de gewestelijke personenbelasting.
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2015
uitvoering
begroting
op basis
van federale
voorschotten

2015
uitvoering
begroting
op basis van
van
inkohieringen

2016
uitvoering
begroting
op basis
van federale
voorschotten
en
afrekening

2016
uitvoering
begroting
op basis van
inkohieringen

2017
aangepaste
federale
raming
voorschotten en
afrekening

2018
initiële
federale
raming
voorschotten en
afrekening

Gewestelijke personenbelasting (komt als dusdanig niet voor in de Vlaamse begrotingen en algemene rekeningen)
Voorschotten bj = AJ
(3) = (1) – (2)
Afrekeningen AJ – 1 enz. (4)
Totaal (5) = (3) + (4)

5.601,1

5.687,4

5.735,0

5.700,0

0,0

213,1

147,9

76,9

5.601,1

5.900,5

5.882,9

5.776,9

Inkohieringen tijdens
begrotingsjaar alle aanslagjaren
(6) = (1) – (2)
ESR-aanrekeningscorrectie
in rekening (7) = (8) – (6)
Totaal ESR-ontvangsten gewestelijke PB (8)

2.770,6

5.807,8

-2.828,5

2,0

-121,3

-28,6

2.772,6

2.772,6

5.779,2

5.779,2
2017
Vlaamse
ESR-raming

2018
Vlaamse
ESR-raming

Vlaamse ESR raming gewestelijke PB begrotingsjaar (9)

5.830,2

5.805,1

Vlaamse ESR-raming gewestelijke FU begrotingsjaar (10)

1.825,8

1.795,0

7.656,0

7.600,1

Totaal ESR-ontvangsten
opcentiemen (8) + (2)
Vlaamse ESR-raming
(2017 en 2018) (9) + (10)

4.637,1

4.637,1

7.613,3

7.613,3

Bron: Rekenhof

4.3.3.2 Nieuw beleid
Voor het aanslagjaar 2015 heeft de Vlaamse overheid geen wijzigingen aangebracht.
Vanaf het aanslagjaar 2016 (belastbaar tijdperk 2015) heeft de Vlaamse overheid84 de vermindering voor beveiliging van woningen tegen inbraak of brand opgeheven en de bedragen van
de woonbonus verminderd.
Vanaf het aanslagjaar 2017 (belastbaar tijdperk 2016) heeft zij de bepalingen over de eigen
woning (woonbonus bij enige woning of lange-termijnsparen bij meer woningen) afgestemd
op elkaar en op het federale lange-termijnsparen voor de niet-eigen woning. De verminderingen worden binnen dezelfde korf tot een maximum aangerekend, zodat zij geen tweemaal
kunnen worden verkregen (geïntegreerde woonbonus85).
Vanaf het aanslagjaar 2018 (belastbaar tijdperk 2017) is de belastingvermindering voor dakisolatie afgeschaft86.

84

85
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Artikelen 61 tot 71 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015,
van toepassing vanaf aanslagjaar 2016.
Artikelen 81 tot 88 van het decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016,
van toepassing vanaf aanslagjaar 2017.
Artikel 46 van het decreet van 23 december 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017, van
toepassing vanaf aanslagjaar 2018.
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4.3.4

Opcentiemen per aanslagjaar

De Vlaamse overheid heeft nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid gedifferentieerde
opcentiemen in te voeren. Zij heeft wel beslist het opcentiemenpercentage niet te verhogen
naar aanleiding van de federale tax shift. De toepassing van een gelijkblijvend percentage
opcentiemen op de lagere, gereduceerde belasting Staat leidde uiteraard tot minder inkomsten en dus een Vlaamse belastingverlaging. De Vlaamse Regering raamde87 de impact ervan
op 61,4 miljoen euro88 voor het aanslagjaar 2016 en op 250,7 miljoen (gecumuleerd) voor het
aanslagjaar 2017.
De onderstaande tabel en grafiek geven een overzicht van de ramingen van de gewestelijke
opcentiemen per aanslagjaar op 30 juni van het aanslagjaar + 1. Het gebruikte inningspercentage (99,61%) is dat op 31 augustus 2017 voor het aanslagjaar 2015 uit de rapportering van de
FOD Financiën. De tabel voegt daar de raming van de geplande afrekening van de teller van de
autonomiefactor (zie verder) én gespreid over 2015-2017 (simulatie) én in 2018 (effectief) aan
toe. Bijkomend toont de tabel de impact van de tax shift.
Tabel 15 – Opcentiemen per aanslagjaar (in miljoen euro)
2015

2016

2017

2018

Toestand op 30 juni AJ+1 (2015 en 2016) en ramingen (2017-2018) volgens mededeling
interkabinettenwerkgroep september 2018 met Vlaams inningspercentage geraamd op 99,61%
Opcentiemen aan 100% per aanslagjaar

7.614

7.534

7.618

7.654

Opcentiemen na inningspercentage

7.584

7.504

7.588

7.624

Afrekening Teller

(-302)

(-311)

(-323)

-937

Opcentiemen met afrekening in 2018
((1) in grafiek))

7.584

7.504

7.588

6.687

Opcentiemen met afrekening gespreid
((2) in grafiek))

7.282

7.193

7.265

7.624

-72

-334

-337

7.282

7.265

7.599

7.961

99,61%

99,61%

99,61%

99,61%

Raming impact tax shift per AJ
((x) in grafiek))
Simulatie neutralisatie tax shift
((2)-(x) in grafiek ))
Inningspercentage raming
(AJ 2015 = ontvangsten op 30-12-2016)

Bron impact tax shift: algemene toelichting begrotingsaanpassing 2017 (tabel 4-2 met bron FOD Financiën) en
meerjarenraming 2016-2021.

De opbrengsten van de opcentiemen bleven in de periode 2015-2017 vrij constant. Bij spreiding over de jaren 2015-2017 van de afrekening in 2018 – en dus correctie van de duidelijke
knik in de onderstaande grafiek – wordt duidelijk dat de opcentiemen vanaf het aanslagjaar
2018 aansluiten bij het gecorrigeerde bedrag van de opcentiemen voor de jaren 2015-2017 en
dat zij recurrent 300 miljoen euro minder zullen bedragen dan het niet-gecorrigeerde bedrag
dat aanvankelijk werd ontvangen. Of de gevoelige toename van de opbrengsten van het aanslagjaar 2018 (in de laatste meerjarenraming van eind 2016 geraamd op +4%) bij ongewijzigd
beleid kan worden gerealiseerd, moet worden afgewacht.

87
88

Tabel 4-2 van de algemene toelichting bij de initiële begroting 2017, p. 32.
De eerste verhoging van de forfaitaire aftrek van de beroepskosten in werking is getreden op 1 augustus 2015 (dus
vanaf aanslagjaar 2016). De impact ervan werd bij de initiële begroting 2016 nog geraamd op circa 72 miljoen euro.
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De grafiek toont de evolutie van de opcentiemen over de periode 2015-2018, alsook de impact
van de tax shift (x).
Grafiek 1: Evolutie opcentiemen per aanslagjaar (in miljoen euro)

Bron: Rekenhof

4.3.5

Vaststelling van de definitieve autonomiefactor en afrekening

De autonomiefactor wordt berekend volgens de formule A+B-C/belasting Staat, waarbij A=
het basisbedrag van de toewijzing PB aan het Vlaams Gewest, B= 40% van de kostprijs in het
aanslagjaar 2015 van de bij de zesde staatshervorming overgedragen fiscale uitgaven en C= de
verzachte negatieve term89. De termen A en C worden berekend voor het jaar 2015 volgens de
oude BFW.
Bij de redactie van de BFW werd voor de teller uitgegaan van een bedrag van 11,944 miljard
euro. De definitieve waarde van de teller (A+B-C) bedraagt slechts 11,364 miljard euro. De
waarde is lager doordat term A (het basisbedrag van de toewijzing van de personenbelasting
aan het Vlaams Gewest berekend voor het begrotingsjaar 2015 volgens de oude BFW) lager
uitviel door de minder positieve evolutie van de macro-economische parameters in de periode 2013-2015 en ook term B lager uitviel (40% van het voor het aanslagjaar 2015 vastgestelde
bedrag van de overgedragen fiscale uitgaven bij ongewijzigd beleid).
De termen A en C konden al worden vastgesteld bij de begrotingscontrole 2016. De term B
was pas begin 2017 gekend, na het verslag van het Rekenhof53. Het Vlaams aandeel in de teller
werd bekomen door de definitieve waarde ervan (11.364,4 miljoen euro) te vermenigvuldigen
89

De bij de vierde staatshervorming overgedragen gewestelijke belastingen verhoogden de fiscale inkomsten van de
gewesten; het toegewezen bedrag van de personenbelasting (dotatie) werd terzelfdertijd met dat bedrag verminderd
(= negatieve term).
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met het procentuele aandeel van het Vlaams Gewest in de ontvangen opcentiemen (64,1%) en
bedraagt dus 7.284,0 miljoen euro.
Met de teller vastgesteld op 11.364,4 miljoen euro en de belasting Staat geraamd op 45.535,6 miljoen euro (mededeling van de FOD Financiën van 27 februari 2017 aan het Rekenhof), kan
de definitieve autonomiefactor, afgerond op het derde decimaal, zoals de BFW voorschrijft,
worden geraamd op 24,957%. Een koninklijk besluit moet de definitieve autonomiefactor
bepalen, na overleg in de Ministerraad en met de gewestregeringen90 op grond van de bovengenoemde verslagen van het Rekenhof. De factor zal dus wellicht pas helemaal definitief zijn
in 2018. Dat sluit aan bij de toepassing vanaf het begrotingsjaar/aanslagjaar 2018 waarin de
BFW voorziet.
De FOD Financiën heeft op 31 december 2016 meegedeeld dat de ontvangen opcentiemen
voor het aanslagjaar 2015 voor de drie gewesten samen 11.835,3 miljoen euro bedroegen. Het
Vlaams aandeel daarin bedroeg 7.585,8 (64,1%).
De afrekening voor het Vlaams Gewest (aandeel in de teller – ontvangen opcentiemen) voor
begrotingsjaar/aanslagjaar 2015 bedraagt dan -301,8 miljoen euro (7.284,0 miljoen euro min
7.585,8 miljoen euro). Dat bedrag voor 2015 wordt aangepast aan de prijsindex en de reële
groei van het bruto binnenlands product van 2016 (-311,5 miljoen euro) en 2017 (-323,4 miljoen
euro). In de uiteindelijke afrekening dient Vlaanderen dus in totaal 936,7 miljoen euro bij te
betalen91. De afrekening wordt kasmatig gespreid over meerdere begrotingsjaren. De negatieve afrekening vergt nuancering: in de mate dat ze het gevolg is van de te hoge aanvangsraming van de fiscale uitgaven, wordt ze immers geneutraliseerd door de effectief in de periode
2015-2017 minder gedragen fiscale uitgaven.
De schuld of schuldvordering wordt definitief vastgesteld (ontstaat) op het ogenblik dat het
koninklijk besluit dat de definitieve autonomiefactor vaststelt, in werking treedt. Een bijkomende afrekening voor de extrapolatie naar 2017 toe zal nog nodig zijn wanneer de macroeconomische parameters voor 2017 definitief worden vastgesteld (begrotingsaanpassing 2018).
De jaarlijkse recurrente minderontvangsten aan opcentiemen ingevolge de toepassing vanaf
2018 van de definitieve autonomiefactor, bedragen ongeveer 316 miljoen euro in vergelijking
met de toepassing van de voorlopige autonomiefactor.

4.4

Niet fiscale ontvangsten

De zesde staatshervorming heeft vooral de niet-fiscale ontvangsten in het kader van de verkeersveiligheid geregionaliseerd. Ook de opbrengsten uit de veiling van de emissierechten
werden belangrijker (zie verder 7.2). Ten slotte kent elk beleidsdomein nog kleine niet-fiscale
ontvangsten uit de nieuwe bevoegdheden.

90
91

Artikel 5/2, §1, laatste lid, en artikel 35decies, lid 2, BFW.
Artikel 54, §1, lid 8, BFW. Voor die macro-economische parameters is de raming ter voorbereiding van de aangepaste
begroting 2017 overgenomen.
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De toegewezen ontvangsten stegen na de verdrievoudiging in 201692, in 2017 weer met
166,5 miljoen euro (+28,8%). De onderstaande alinea’s lichten de belangrijkste ontvangsten
toe.
4.4.1

Opbrengsten uit verkeersboetes

De zesde staatshervorming heeft de gewesten bevoegd gemaakt voor de verkeersveiligheid.
Sinds 2015 heeft de Vlaamse overheid recht op de opbrengsten uit verkeersovertredingen93. De
federale overheid dient de ontvangsten uit de verkeersboetes op grond van de concrete dossiers periodiek door te storten naar de Vlaamse overheid. Het aanrekeningsmoment voor de
boetes is het moment waarop de federale overheid de boete int.
Voor 2015 raamde de Vlaamse overheid, daarbij steunend op federale ramingen, die ontvangsten op 157 miljoen euro. In 2015 boekte de Vlaamse overheid in de algemene rekening geen
ontvangsten, noch te innen opbrengsten94. Wel verhoogde zij in de economische hergroepering de (ESR-)ontvangsten op ESR-code 38.5095 met de voor 2015 geraamde (ESR-) ontvangsten
(+157 miljoen euro). In 2016 ontving de Vlaamse overheid 120,9 miljoen euro voorschotten op
de ontvangsten uit verkeersboetes 201596 en 161,2 miljoen euro uit de boetes 2016. Zij rekende
beide bedragen aan op de begroting 2016. Het is niet duidelijk hoe de federale overheid die
bedragen heeft bepaald. De Vlaamse overheid heeft de ESR-ontvangsten 2015 dan herraamd
op het bedrag van het voorschot met betrekking tot 2015 en de ESR-ontvangsten 2016 op het
voorschot met betrekking tot 2016. Het betreft nog steeds ramingen van de ESR-ontvangsten.
Het definitieve bedrag kan nog altijd niet worden vastgesteld. De toewijzing van de ontvangsten aan een gewest of aan de federale overheid is niet altijd eenduidig en vergt telkens een
akkoord tussen de gewesten over de verdeling. Ook heeft het overleg met de federale overheid
en de andere gewesten nog niet uitgewezen wie bevoegd is voor welke overtredingen. Volgens
de Vlaamse overheid liggen ook technische oorzaken aan de basis van de moeilijkheden bij
de bepaling van het correcte bedrag. Daarbuiten zijn er volgens de Vlaamse overheid ook nog
een aantal andere budgettaire discussies. Zo ging de ETP-tabel uit van een onmiddellijk op
kruissnelheid zijnde inning van verkeersboetes. Dat impliceerde dat alle ontvangsten uit verkeersboetes (waarvoor Vlaanderen bevoegd is) sinds 2015 toekomen aan Vlaanderen, ongeacht het moment waarop de overtreding werd begaan. In de praktijk hanteert het federale
niveau het standpunt dat de ontvangsten uit verkeersboetes alleen toekomen aan Vlaanderen
als de overtreding werd begaan in de periode dat Vlaanderen bevoegd was. Aangezien in een
aantal gevallen veel tijd verloopt tussen de overtreding en de ontvangst van de betaling, duurt
het enkele jaren voor de verkeersboeteontvangsten op kruissnelheid kunnen komen. De dotatie vanuit het federale niveau aan de gewesten werd verlaagd met het geraamde bedrag van de
verkeersboetes. De gewesten hebben ter compensatie recht op de ontvangsten uit verkeersboetes. Als de raming van verkeersboetes evenwel niet wordt gerealiseerd, betekent dat een
verlies voor Vlaanderen.

92
93
94
95
96

Eigen niet-fiscale, toegewezen ontvangsten in de algemene toelichting.
Artikel 2bis BFW.
Zie 2.1.2 en 2.1.5 van het rekeningrapport over 2015.
Inkomensoverdrachten van de gezinnen.
Zie het antwoord van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken op vraag nr. 1360 van 22 juni 2016.
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Het probleem kwam aan bod op de interministeriële conferentie voor Financiën en Begroting
van 21 oktober 2016. De deelnemers hebben afgesproken de diverse nota’s op de verschillende
beleidsniveaus te analyseren en vervolgens tot een besluit te komen.
Slechts een deel van de opbrengsten uit verkeersboetes wordt als algemene ontvangst aangerekend. Bij de aanpassing van de begroting 2015 heeft de Vlaamse overheid immers het verkeersveiligheidsfonds opgericht. In dit begrotingsfonds brengt het de toegewezen ontvangsten uit
verkeersboetes onder, meer bepaald het surplus aan ontvangsten boven de 143,3 miljoen euro
waarin de ETP-tabel voorziet, alsook de bijdragen van de keuringscentra, namelijk het surplus
aan ontvangsten boven de 5.539 duizend euro. Het fonds moet de kredieten aanwenden voor
de financiering van de taken overgenomen van of nog uitgevoerd door het Belgisch Instituut
voor Verkeersveiligheid, en, onder meer, ook voor investeringen en subsidies die bijdragen tot
de verkeersveiligheid.
Net zoals de voorbije jaren baseert de Vlaamse overheid de voorziene ontvangsten op de raming
van de federale overheid omdat zij nog steeds geen zekerheid heeft over haar werkelijk aandeel in de ontvangsten uit de verkeersboetes. In 2016 ontving de Vlaamse overheid 120,9 miljoen euro als voorschot voor 2015 en 161,2 miljoen euro als voorschot voor 2016. Bovendien
blijkt uit diezelfde raming dat het aandeel van Vlaanderen in de ontvangen verkeersboetes
voor 2015 en 2016 aanzienlijk lager ligt dan oorspronkelijk voorzien. Daardoor zou de Vlaamse
overheid eind 2016 circa 67,0 miljoen euro te veel ontvangen hebben, waardoor een negatieve
regularisatie nodig zou zijn tijdens de komende begrotingsjaren.
4.4.2

Ontvangsten uit andere nieuwe bevoegdheden

Voor de meeste bevoegdheden waarbij nog een federale operator optreedt, worden de ontvangsten, die meestal relatief beperkt zijn, in mindering van de uitgaven gebracht en komen
die in de rapporteringen niet tot uiting. De federale operatoren komen verder aan bod in het
hoofdstuk over de uitgaven (5.2).
Sommige protocollen bevatten geen bepalingen over de overdracht van vorderingen, terwijl
er wel degelijk over te dragen vorderingen waren, zoals bij de justitiehuizen. Het departement WVG besliste initieel uit efficiëntieoverwegingen geen openstaande vorderingen voor
het elektronische toezicht en de leefloonvergoedingen van de FOD Justitie over te nemen.
Zij argumenteerde met de onzorgvuldige registratie en opvolging van de vorderingen bij de
FOD Justitie, wat de boeking van de openstaande vorderingen in het boekhoudsysteem van
de Vlaamse overheid relatief tijdrovend zou maken, terwijl de ontvangsten uit deze vorderingen zeer beperkt zijn. De invorderingsgraad voor deze vorderingen ligt sinds 1 januari 2015
inderdaad zeer laag als gevolg van de moeilijke financiële toestand van deze zeer specifieke
groep debiteuren. In juni 2016 werd alsnog beslist de openstaande vastgestelde rechten over te
dragen aan de deelstaten. De WVG-boekhouding voerde de overgenomen openstaande vastgestelde rechten vervolgens in de boekhouding in, zonder dat de FOD justitie de specifieke
invorderingsdossiers met onderliggende verantwoordingsstukken kon overleggen.
Het beleidsdomein FB kende problemen met de provisies voor de kosten die de federale aankoopcomités (nu de dienst vastgoedtransacties in Vlabel) maakten voor verrichtingen voor
diverse opdrachtgevers. De overdracht van deze fondsen vond fragmentarisch plaats, met lijsten die niet exhaustief waren. Ook in het begrotingsjaar 2016 droeg de federale overheid nog
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niet alle fondsen definitief aan Vlaanderen over en diende zij nog informatie over inactieve
dossiers aan te leveren. De Vlaamse overheid volgde de problematiek op in regelmatige contacten. Volgens de FOD Financiën werden de problemen begin 2017 opgelost.
De overdracht van ontvangsten voor het beleidsdomein MOW geschiedt volgens de administratie steeds in overleg met de federale overheid. De federale overheid ontvangt sommige
retributies, zoals die voor homologatie97 of uitzonderlijk vervoer98, nog altijd kasmatig, zonder ze budgettair aan te rekenen, en stort ze door naar de gewesten, die ze aanrekenen. Zij
brengt de gewesten op de hoogte van wanbetalers, voor wie verdere invordering nodig is99. Het
Rekenhof stelde vast dat deze gegevens soms uit exceltabellen komen en niet rechtstreeks uit
een boekhoudsysteem lijken voort te vloeien. Het waarschuwt dan ook voor de juistheid van
deze gegevens.

4.5

Leningen

De bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten voor het aangaan van leningen wijzigde
niet. Wel namen zij een aantal schulden over, voornamelijk die in het kader van de bevoegdheidsoverdracht inzake ziekenhuisinfrastructuur. De overgenomen schulden komen aan bod
in hoofdstuk 8.
Artikel 12 van het horizontale protocol100 voorziet in een kredietlijn voor de uitgaven van de
openbare instellingen van sociale zekerheid, waarvan de Vlaamse Gemeenschap noch in 2015,
noch in 2016 gebruik diende te maken101.

4.6

Conclusies

In vergelijking met 2014 stegen de ESR-geconsolideerde ontvangsten in 2015 met 10,5 miljard euro, van 27,4 miljard euro naar 37,9 miljard euro. De ramingen en aanrekeningen van
de ontvangsten krachtens de BFW kwamen in de periode 2015-2017 overeen met de federale
gegevens.
Voor de dotaties die de nieuwe BFW heeft ingevoerd geldt, zoals voor de vroegere dotaties, dat
de federale doorstortingen op basis van de aangepaste begrotingsramingen tijdens het begrotingsjaar voorlopig zijn en pas na het begrotingsjaar definitief kunnen worden afgerekend en
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99
100

101

Die worden sinds september 2016 gefactureerd door de Vlaamse overheid, zonder tussenkomst van de federale overheid. Begin 2017 worden nog een aantal retributies doorgestort die voordien nog door de federale overheid waren
gefactureerd. Dat is een aflopende zaak.
De retributies voor uitzonderlijk vervoer worden nog altijd geïnd en op onregelmatige basis doorgestort door de federale overheid, en door de VO aangerekend op het ogenblik dat er een akkoord is tussen de gewesten over de verdeling
(aangezien de federale overheid een deel van de ontvangsten niet rechtstreeks kan toewijzen aan een bepaald gewest)
en het bedrag wordt gestort.
Daarvoor vraagt zij het akkoord van de gewesten.
Tussen de Federale Overheid, de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps
commissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid voor rekening van
de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie uitgevoerde uitgaven op de
middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen
en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en de wet van
31 december 1983 tot hervorming der Instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, aan de deelgebieden worden
toegekend.
Alleen de GGC heeft in 2015 een beroep moeten doen op deze kredietlijn.
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verrekend in de doorstortingen van het volgende begrotingsjaar. Het Rekenhof wijst erop dat
de definitieve dotatiebedragen in de algemene rekening en de ESR-rekening van het betrokken begrotingsjaar moeten worden opgenomen.
De nieuwe BFW heeft de middelen voor de overgedragen fiscale uitgaven voor het aanslagjaar
2015 op grond van vroegere cijfers en trends geraamd op 3.048,0 miljoen euro. Zij worden voor
60% toegekend met een nieuwe dotatie en voor 40% via de teller van de autonomiefactor
(40%). Het Rekenhof stelde de reële fiscale uitgaven 2015 in zijn wettelijk advies uiteindelijk
op 2.727,4 miljoen euro vast. Het Vlaams aandeel in de dotatie 2015 werd ingevolge die lagere
uitgaven bijgesteld van 1.159,1 miljoen euro tot 1.037,2 miljoen euro. Vlaanderen dient het verschil voor 2015 (121,9 miljoen euro) nog te vereffenen in het begrotingsjaar 2018. De afrekening
van de dotaties 2016 en 2017 zijn al verwerkt in de aangepaste begroting van 2017.
De BFW heeft een overgangsmechanisme ingesteld om de meer- of minderontvangsten die de
wijzigingen aan de oude financieringswet voor de gewesten en gemeenschappen meebrachten, te compenseren. Het compenserende overgangsbedrag 2015 voor het Vlaams Gewest is
vastgesteld op 321,6 miljoen euro, wat impliceert dat het Vlaams Gewest uit de aanpassingen
van de BFW meer ontvangsten haalt. Het bedrag voor de Vlaamse Gemeenschap is bepaald op
-115,5 miljoen euro en vanaf 2016 op -152,8 miljoen euro. Dat betekent dat de nieuwe BFW voor
de Vlaamse Gemeenschap minder ontvangsten meebrengt. De compensatiebedragen worden tien jaar lang ten belope van het nominaal vastgestelde bedrag gecompenseerd met een
verlaging (of verhoging) van de dotaties. Nadien (2025-2034) wordt de compensatie jaarlijks
met 10% van het overgangsbedrag afgebouwd. De meer- of minderontvangsten zijn dus vanaf
2035 volledig. In 2018 ontvangt Vlaanderen ook nog eenmalig 42,0 en 11,6 miljoen euro voor
de afrekening 2015 van beide overgangsbedragen.
Vanaf het begrotingsjaar 2015 is een gedeelte van de toegewezen opbrengsten uit de personenbelasting (voor 2015 vastgesteld volgens de oude BFW), plus 40% van de overgedragen fiscale
uitgaven van het aanslagjaar 2015, vervangen door opcentiemen op de personenbelasting, toegekend voor het aanslagjaar. De opcentiemen voor de aanslagjaren 2015-2017 zijn berekend
aan de hand van de voorlopige autonomiefactor uit de nieuwe BFW (25,990%). Inmiddels
kan de definitieve autonomiefactor die vanaf het begrotingsjaar/aanslagjaar 2018 geldt, op
grond van de reële inningen van de belasting Staat en de fiscale uitgaven van aanslagjaar 2015,
worden geadviseerd op 24,957%. Dat brengt Vlaanderen tot een afrekening voor de jaren 20152017 van -936,7 miljoen euro. Dit negatieve resultaat is te wijten aan een ongunstige evolutie
van definitieve parameters 2014 en 2015 voor de vaststelling van de toegewezen opbrengsten
2015 van de personenbelasting volgens de oude BFW. Ook de overgedragen fiscale uitgaven
vielen lager uit. De afrekening volgt in 2018, nadat het koninklijk besluit dat de definitieve
autonomiefactor vaststelt, in werking zal zijn getreden. Pas dan moet Vlaanderen de afrekening op zijn begroting en ESR-matig aanrekenen. Kasmatig zal de terugbetaling worden
gespreid over een langere periode.
De recurrente minderontvangst aan opcentiemen ingevolge de toepassing van de definitieve
autonomiefactor vanaf 2018, bedraagt ongeveer 316 miljoen euro. Dat sluit aan bij de afrekening van 936,7 miljoen euro over een periode van drie jaar (2015-2017). Die negatieve afrekening en de minderontvangsten vanaf 2018 vergen nuancering: in de mate dat ze het gevolg zijn
van de te hoge aanvangsraming van de fiscale uitgaven, worden ze deels geneutraliseerd door
minder fiscale uitgaven.
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De Vlaamse overheid heeft de daling van de opbrengsten van de opcentiemen ingevolge de
federale tax shift niet opgevangen met een verhoging van het opcentiementarief en voegde
aan die tax shift zo een Vlaamse belastingverlaging toe. De toepassing van de voorlopige autonomiefactor verborg de daling van de opbrengsten in 2016 en 2017 voorlopig, tot de afrekening
in 2018.
Aangezien de opcentiemen en fiscale uitgaven van het aanslagjaar tijdens het begrotingsjaar
nog niet gekend zijn, raamt de FOD Financiën ze en stort ze maandelijkse voorschotten tot de
afrekeningen volgen vanaf september van het volgende jaar. Het betreft kasverrichtingen die
het Rekenhof bij zijn controle kon aansluiten met de ESR- en begrotingsverrichtingen.
Volgens het ESR moet de overheid enerzijds bij de verzending van het kohier het al betaalde
deel van de opcentiemen of de fiscale uitgaven aanrekenen (bedrijfsvoorheffing of voorafbetalingen) en moet zij anderzijds de bijbetaling of teruggave pas bij de inning of betaling daarvan
aanrekenen, zij het met een terugrekening van twee maanden. Volgens het rekendecreet geldt
voor de begrotingsaanrekening echter het moment van het ontstaan van de schuld(vordering),
met een rekeningencorrectie voor het niet-inbare gedeelte. De Vlaamse overheid past die
begrotingsregels op pragmatische wijze toe: zij ESR-corrigeert de begrotingsontvangsten,
waarbij zij de correct aangerekende ESR-ontvangsten als uitgangspunt neemt.
De BFW voorziet in een federale rapportering die toelaat de boekingen en aanrekeningen van
de gewestelijke aanvullende personenbelasting correct uit te voeren, maar die is pas begin 2017
op de voorgeschreven wijze verstrekt en maakt nog altijd geen melding van of opdeling tussen
opcentiemen en fiscale uitgaven. De Vlaamse overheid voegt bijgevolg de fiscale uitgaven op
forfaitaire wijze aan de gewestelijke personenbelasting toe om de opcentiemen te bekomen.
De zesde staatshervorming heeft de Vlaamse overheid bevoegd gemaakt voor sommige fiscale
uitgaven. Die voor de eigen woning (woonbonus) en de arbeidsmarkt zijn daarvan de belangrijkste. Sinds het aanslagjaar 2016 (belastbaar tijdperk 2015 in de personenbelasting) heeft zij
de fiscale aftrek van de woonbonus aangepast en de kosten ervan gedrukt.
Wat de niet-fiscale ontvangsten betreft, heeft de zesde staatshervorming vooral de ontvangsten in het kader van de verkeersveiligheid geregionaliseerd. De Vlaamse overheid kon echter in de algemene rekeningen nog geen ontvangsten uit verkeersboetes boeken wegens nog
lopende discussies over wie bevoegd is voor welke overtredingen.
Het Rekenhof concludeert in het algemeen dat de implementatie van de nieuwe BFW wat de
ontvangsten betreft bevredigend werd aangepakt. Naargelang de uitvoering vorderde en het
inzicht voortschreed, werden nieuwe stappen in de goede richting gezet. De rapportering tijdens het begrotingsjaar/aanslagjaar door de FOD Financiën over de fiscale uitgaven gebeurt
nog niet.
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HOOFDSTUK 5

Budgettaire uitgaven ingevolge
de staatshervorming
5.1

Inleiding

De zesde staatshervorming bracht meer dan 10 miljard euro nieuwe uitgaven met zich. In
2015 en 2016 betaalden federale operatoren nog grotendeels deze uitgaven. Daarom komen
in dit hoofdstuk eerst de uitgaven langs federale operatoren aan bod, alsook het horizontaal
protocol met de federale operatoren en de opvolging van de federale operatoren. Vervolgens
komen de uitgaven ter sprake die niet langs federale operatoren verliepen, waarvoor diverse
transitieprotocollen overgangsbepalingen bevatten. Ten slotte gaat aandacht naar de opmaak,
aanwending en opvolging van de overgedragen beleidsbudgetten en de impact van de overgedragen uitgaven op het vorderingensaldo. In 5.4 komen zowel uitgaven via federale operatoren als uitgaven in eigen beheer aan bod.

5.2

Uitgaven langs federale operatoren

In 2015 en 2016 stonden federale operatoren nog in voor het merendeel van uitgaven ingevolge
de staatshervorming. Het ging respectievelijk om 9,9 en 9,4 (inclusief THAB102 9,7) miljard
euro. De grootste overgedragen uitgaven betroffen de kinderbijslag (3,5 miljard euro in 2015 en
3,6 miljard euro in 2016), de woonzorgcentra (1,8 miljard euro), de woonfiscaliteit (1,7 miljard
euro), de RSZ-doelgroepenkortingen (0,5 miljard euro) en de dienstencheques (1,0 miljard
euro in 2015 en o,3 miljard euro in 2016). De tabel in bijlage 5 biedt een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven langs federale operatoren over 2015 en 2016.
5.2.1

Aanrekening van uitgaven langs federale operatoren

Voor een aantal overgedragen bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming realiseerden federale operatoren in 2015 en ook nog nadien de uitvoering. Het al vernoemde
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Voor 2016 werd wegens problemen bij de bevoegdheidsoverdracht een overeenkomst gesloten waarbij de FOD SZ de
THAB nog verder beheerde, weliswaar op basis van middelen die vanuit de Vlaamse begroting ter beschikking worden
gesteld van de federale FOD SZ.
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horizontaal protocol tussen de federale overheid en de deelgebieden103 regelde de aanrekening
van de uitgaven die de openbare instellingen van sociale zekerheid als tijdelijke of permanente
technische operatoren doen in opdracht en voor rekening van de deelgebieden, op de middelen
die de federale overheid ter uitvoering van de BFW aan de deelgebieden heeft overgedragen.
Het protocol kwam er op vraag van de deelgebieden en is bedoeld als overgangsmaatregel,
tot de deelgebieden de betrokken diensten overnemen of uitbesteden104. De federale administratie, in het bijzonder de FOD Financiën, staat in voor de uitvoering van de BFW en stort
maandelijks de BFW-middelen aan de deelgebieden. De FOD Financiën treedt dus op als
doorgeefluik tussen deelgebieden en sociale zekerheidsinstellingen. De federale administratie
houdt de maandelijkse behoeften aan sociale uitkeringen en bijdrageverminderingen voor de
overgehevelde sociale-zekerheidsmateries in op de BFW-middelen en stort die rechtstreeks
door aan de betrokken instellingen.
Deze federale operatoren105 voeren de verrichtingen uit voor rekening van de Vlaamse overheid. Doordat de informatiedoorstroming van het federale niveau naar de Vlaamse overheid
vertragingen opliep, vonden na de aflegging van de Vlaamse algemene rekeningen 2015 nog
boekingen plaats met betrekking tot 2015. Zij hebben de uitgaven met in totaal 36,3 miljoen
euro verminderd. Aangezien de economische hergroepering 2015 werd afgesloten op 20 mei
2016, hield zij bovendien geen rekening met de boekingen op 25 en 27 mei 2016 van 7,6 miljoen euro uitgaven. Dat bedrag is niet in het vorderingensaldo verwerkt. Het departement
Financiën en Begroting stelde dat in principe nog verdere wijzigingen mogelijk zijn ingevolge verrichtingen door federale operatoren en dat zij daar geen zicht op heeft. Die wijzigingen zouden eventueel aan het INR worden meegedeeld voor de PBT-notificatie (Procedure
Buitensporige Tekorten) van september 2016, maar het departement meldde dat er in 2016
geen bijkomende boekingen meer plaatsvonden.
Aangezien de effectieve uitgaven aan de begunstigden niet langs systemen in de Vlaamse overheid verlopen, rekent de Vlaamse overheid ze aan op grootboekrekeningen, met als tegenposten de aanrekeningen van BFW-ontvangsten. De uitgaven door de federale operatoren
waren in 2015 echter 186,7 miljoen euro hoger dan de inhoudingen door de FOD Financiën.
De Vlaamse overheid rekende dat verschil aan op geplaatst kapitaal. Daardoor gaf de balans
van de Vlaamse overheid geen correct beeld van de financiële en boekhoudkundige afwikkeling van dit verschil. De administratie beloofde dat in overleg met het Rekenhof verder op te
volgen en in orde te brengen in de algemene rekening 2016. Dat is ook effectief gebeurd door
de overboeking van dit saldo naar de rubriek diverse schulden. Het saldo 2015 van 186,7 miljoen euro steeg tot 194,7 miljoen euro eind 2016. Ook voor 2016 vonden wegens de laattijdige
103
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Bedoeld wordt het protocol van 17 december 2014 tussen de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen en
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aanrekening van de door de openbare instellingen
van sociale zekerheid voor rekening van de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie uitgevoerde uitgaven op de middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de
financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen en de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap aan de deelgebieden worden toegekend. De werking van een aantal federale operatoren wordt ook geregeld
bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot uitvoering van artikel 54, §1, tiende lid, van de bijzondere wet van
16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (KB Doelgroepenbeleid).
Sommige federale operatoren functioneren ook voor onbepaalde duur. Er kan in dit kader worden verwezen naar het
al genoemde KB van 23 augustus 2014 (zie de vorige voetnoot).
Bijvoorbeeld FOD Sociale Zekerheid, FAMIFED, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO), RVA, RSZ,
Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS), Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie (POD MI).

IMPACT VAN DE ZESDE STAATSHERVORMING OP DE VLAAMSE OVERHEID / 65
REKENHOF, DECEMBER 2017

doorstroming van informatie van federale operatoren nog boekingen plaats met betrekking
tot 2016 na de indiening van de algemene rekeningen. Die hebben de uitgaven met in totaal
5,7 miljoen euro vermeerderd en de ontvangsten met 7,1 miljoen euro. Bovendien vond nog
een ESR-correctie plaats van 3 miljoen euro voor de VDAB, ingevolge de laattijdige gegevensaanlevering door de federale operatoren.
De boekhoudkundige registratie steunt op verzamelstaten die de federale operatoren periodiek overleggen. De Vlaamse overheid kan de juistheid van de gegevens niet controleren. Het
is evenmin altijd duidelijk of de aanrekeningsregels van het rekendecreet en zijn uitvoeringsbesluiten zijn gevolgd. Dat geldt ook voor 2016.
Ten slotte heeft de Vlaamse overheid in 2015 en 2016 voor sommige operatoren terugvorderingen aangerekend op de middelenbegroting (bijvoorbeeld dienstencheques), terwijl zij
die voor andere operatoren (bijvoorbeeld kinderbijslag) in mindering van de uitgaven heeft
geboekt.
5.2.2

Opvolging door het departement Financiën en Begroting

Het departement Financiën en Begroting beschikt niet over een aparte opvolgingstabel voor
de uitvoering van de begrotingskredieten voor de zesde Staatshervorming. Het volgde de uitvoering ervan, zoals voor de andere kredieten, globaal op tijdens de monitoring en besprak
die waar nodig per artikel in de technische bilaterales voor de begrotingsopmaak en begrotingsaanpassing 2015. Het departement volgde echter wel apart de kredieten op die verliepen langs de federale operatoren (in 2015 ging dit over het gros van de nieuw overgehevelde
bevoegdheden). Daarvan houdt het een overzichtstabel bij, waarin het per materie vermeldt:
het begrotingsartikel en de basisallocatie, de begrotingskredieten, de jaarramingen door de
FOD Financiën, de maandelijkse inhoudingen, de boekingen (al dan niet in het kader van de
afrekening n-1), updates van ESR-ramingen in het kader van de monitoring en voorlopige en
definitieve afrekeningen. Op verzoek van het Rekenhof heeft het departement op 30 november 2016 ook een overzicht per federale operator voorgelegd van de rapporteringsverplichtingen volgens het horizontale protocol en de effectieve rapportering (zie 5.2.3)106.
5.2.3

Rapporteringsproblemen

Het Horizontale Protocol (HP) en het KB doelgroepenbeleid (KB DG) schrijven verschillende
rapporteringsmomenten voor. Deze rapporteringen van de diverse federale operatoren107 vertoonden een aantal uitvoeringsproblemen.
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Het departement FB meldde voor 2017 geen belangrijke evolutie inzake het probleem dat dit rapport uiteenzette. Het
werd voor verder onderzoek overgelegd aan de federale diensten van het Rekenhof. Het onderzoek richt zich op de
kwaliteit van de informatie (tijdigheid, betrouwbaarheid) en op de uitwisseling van informatie tussen de bij de uitvoering van het beleid betrokken partijen op federaal en regionaal niveau. Op basis van de resultaten van dat onderzoek
zal het Rekenhof bepalen welke audits bij de federale instellingen moeten worden uitgevoerd en welke dienst(en) met
die audits zullen worden belast.
Beleidsdomein WSE: POD MI, RVA, RSZ, DIBISS, HVKZ; Beleidsdomein WVG: FAMIFED en RIZIV.
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5.2.3.1 Begrotingsopmaak en -aanpassing
De federale operatoren moeten voor de opmaak en de aanpassing van de begroting inschattingen meedelen aan gemeenschappen en gewesten, die kunnen wijzigen op grond van informatie van het deelgebied108. Het departement FB ontvangt de meest recente ramingen bij de
begrotingsopmaak en bij de begrotingsaanpassing van het beleidsdomein zelf. Het beschouwt
de beleidskredieten als open end kredieten109. Op grond van de informatie vanwege de beleidsdomeinen WSE en WVG, meldde het departement dat de informatiedoorstroming tussen de
federale operatoren en de departementen overeenkomstig het HP en KB DG verliep, behalve
die van het RIZIV. De meeste operatoren, met uitzondering van FAMIFED, leverden de informatie echter te laat aan om nog bruikbaar te zijn in de begrotingsronde.
Wat de ziekenhuisinfrastructuur betreft, bestond onzekerheid over het budgettaire (ESR-)
effect van de zogenaamde niet aangevraagde provisionele kredieten110 op de begrotingen van
de deelstaten. Intussen zijn de diverse betrokken overheden daarover met het INR tot een
akkoord gekomen (zie 5.2.3.4 en 5.4.1). Een tweede element van onzekerheid schuilt in de
grote tijdsintervallen tussen twee ramingen. Voor elk begrotingsjaar n raamt het RIZIV de
factuur, zoals al gesteld, in september van het jaar n-1 en in september van het jaar n. Bij de
begrotingsopmaak van jaar n baseert Vlaanderen zich dus op (extrapolaties van) cijfers van
n-1, die werden geraamd in september n-2. Dat impliceert een risico op een hogere potentiële
foutenmarge. Bovendien ontvangt de Vlaamse overheid niet altijd detailinformatie over de
onderbouwing van de RIZIV-ramingen, wat een evaluatie van de juistheid van deze ramingen
bemoeilijkt. De RIZIV-ramingen en die van de Vlaamse overheid zijn overigens niet altijd vergelijkbaar. De Vlaamse overheid hanteert voor sommige overgedragen bevoegdheden immers
een ramingsmethode die afwijkt van die van het RIZIV. Zo gaat het RIZIV voor de budgetraming van de bijkomende capaciteit in de woonzorgcentra uit van de historische groei, terwijl
het ministerie WVG uitgaat van het aantal voorafgaande vergunningen en de invoering van de
erkenningskalender op 1 januari 2015.
5.2.3.2 Maandelijkse kasinhouding
De FOD Financiën houdt voor de uitgaven door federale operatoren maandelijks een bedrag
in op de Vlaamse dotaties111. Deze inhouding steunt op de ramingen bij de begrotingsopmaak
en -aanpassing, maar kan worden aangepast als de federale operator die behoefteraming voor
een bepaalde maand actualiseert. De federale operator dient een dergelijke afwijking tijdig
aan de FOD Financiën en het deelgebied te melden112. De FOD Financiën moet op het einde
van elk jaar ook tijdig een initiële en aangepaste overzichtstabel aanleveren113. Ten slotte moet
108
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HP artikel 4, §1, derde en vierde lid, en artikel 8, §1, tweede en derde lid, en KB DG, artikel 2, §1, tweede en derde lid,
alsook HP, artikel 4, §2, en 8, §3, en KB DG artikel 2, §2.
Niet limitatieve kredieten.
Als ziekenhuizen een investering doen, kunnen zij een provisioneel dossier indienen bij de FOD Volksgezondheid vanaf
de ingebruikname, waardoor ze een voorlopig bedrag aan afschrijvingslasten en financiële lasten kunnen bekomen,
dat provisioneel wordt opgenomen in het BFM. Verscheidene jaren later wordt dat bedrag herzien, op het moment van
de controle op de jaarrekening van het betrokken ziekenhuis.
HP artikel 6, §1; artikel 10, §1, en KB DG artikel 5, §1.
Vóór de vijftiende van de maand voorafgaand aan de maand waarvoor een afwijking wordt gevraagd (HP artikel 12,
eerste lid) of de twintigste van dezelfde maand (KB DG artikel 6, eerste lid).
Uiterlijk de vijftiende werkdag van november van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar (BO) en de vijftiende
werkdag van de maand van publicatie van de wet houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het betrokken begrotingsjaar (HP artikel 6, §3, en artikel 10, §3, en het KB DG artikel 4, §3).
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de FOD Financiën ook maandelijks rapporteren over de geraamde en effectieve behoeften
door de federale operatoren114.
Het departement Financiën en Begroting, noch de beleidsdomeinen hebben echter meldingen ontvangen van federale operatoren over hogere behoeften in de komende maand.
FAMIFED legt de financieringstabel sinds februari 2015 telkens op het einde van de maand t
over voor de maand t+1. Het RIZIV houdt maandelijks een twaalfde in van de geraamde jaaruitgaven, ongeacht de effectieve realisaties. Aanpassingen vinden bijgevolg niet plaats.
Het departement Financiën en Begroting ontvangt wel op het einde van elke maand een gedetailleerde rapportering van de FOD Financiën over de inhoudingen, per federale operator en
per uitgavenpost. Het ontvangt voor het betrokken begrotingsjaar de (aangepaste) overzichtstabellen samen met de maandelijkse rapportering, dus pas enkele dagen voor 1 januari, in
plaats van in november.
5.2.3.3 Aanrekening en monitoring gedurende het begrotingsjaar
De federale operatoren moeten trimestrieel rapporteren op kasbasis en op ESR-basis. Deze
rapportering moet de realisaties van de behoeften tijdens het laatst gekende trimester bevatten, alsook de vooruitzichten voor de nog resterende trimesters van het lopende jaar (of het
eerste trimester van het volgende jaar). De operatoren moeten ook een raming maken van de
aan de deelgebieden aanrekenbare behoeften, telkens wanneer ze een raming maken van de
uitgaven ten laste van de federale overheid115.
Niet alle operatoren hebben de voorbije periode op regelmatige basis trimestrieel gerapporteerd. Bovendien was het onderscheid tussen kasbasis en ESR-basis vaak onduidelijk en was
het niet altijd mogelijk de link te leggen tussen uitvoeringscijfers en de inhoudingen door de
FOD Financiën.
Daarom heeft het departement Financiën en Begroting de uitgaven door de federale operatoren gedurende het jaar geboekt op grond van de maandelijkse kasinhoudingen, die de
FOD wel op regelmatige basis heeft aangeleverd. Het departement boekte de uitgaven op de
betrokken basisallocaties bij het MVG, waarbij het de kredieten, die een open end karakter
hadden, eventueel overschreed. Voor sommige materies, zoals de activeringsuitkeringen en
premies die de federale operator RVA uitkeert, was de overzichtstabel die de FOD Financiën
aanleverde, niet genoeg gedetailleerd om de exacte aanrekening op de juiste basisallocatie
toe te passen. Daarom heeft het departement deze inhoudingen pro rata aangerekend op de
betrokken basisallocaties, steunend op de meer gedetailleerde jaarramingen die het beleidsdomein verstrekte.
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HP artikel 14, derde lid. Deze rapportering moet worden aangeleverd vóór de laatste werkdag van de maand die volgt
op de maand die het voorwerp van de rapportering heeft uitgemaakt. Het KB DG voorziet daar niet in.
HP artikel 14, eerste en vijfde lid. Deze laatste bepaling is niet aan een datum gekoppeld. Bovendien is zij niet opgenomen in het KB DG, zodat in principe geen rapportering van de POD MI vereist is.
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Voor haar monitoring bepaalt het departement ad hoc de beste beschikbare informatie per
federale operator en per uitgave. Het houdt daarbij rekening met de laatste overzichtstabel
(jaarraming) van de FOD Financiën, eventueel nieuw ontvangen (trimestriële) ramingen van
federale operatoren en een bevraging van het betrokken beleidsdomein.
5.2.3.4 Voorlopige en definitieve aanrekening (ESR)
De federale operatoren moeten na afloop van het begrotingsjaar de voorlopige en definitieve
afrekeningen meedelen op de tweede werkdag volgend op de goedkeuring door hun respectieve beheerscomités116. Het departement Financiën en Begroting heeft in de loop van januarifebruari en maart-april 2016 voorlopige en definitieve afrekeningen ontvangen van de federale
operatoren, gecoördineerd door de FOD Budget en Beheerscontrole. Het heeft deze uitgaven ESR-matig aangerekend op 2015, waarbij het de voorziene open end-kredieten eventueel
heeft overschreden. Het departement FB kende de data van goedkeuring door de respectieve
beheerscomités niet. Voor DIBISS volgde nog een definitieve eindafrekening 2015, die pas in
het boekjaar 2016 werd aangerekend.
Door de laattijdige federale definitieve afrekeningen, diende de Vlaamse overheid behalve een
algemene rekening van het boekjaar 2015 en 2016 op 31 maart van het volgende jaar, overeenkomstig het rekendecreet, daarna nog een gerectificeerde algemene rekening in juni van dat
jaar voor te leggen. Voor het beleidsdomein WSE bracht dat voor 2015 en 2016 mee dat de dotaties van het departement aan de VDAB voor de uitgaven langs de federale operatoren (veruit
de meeste uitgaven in het kader van de staatshervorming) werden aangepast, maar dat de ontvangen dotaties en de gerelateerde uitgaven in de VDAB-uitvoeringsrekening van eind maart
ongewijzigd bleven. Die verschillen leidden in 2016 tot een extracomptabele ESR-correctie.
De onderstaande alinea’s gaan dieper in op de aanrekeningsproblematiek bij de beleids
domeinen WSE en WVG.
Werk en Sociale Economie (WSE)
Het beleidsdomein WSE registreerde aanrekeningen langs de federale operatoren RSZ,
DIBISS, HVKZ (via de RSZ), RVA, POD MI en FOD WASO. Deze federale operatoren rekenden in het boekjaar 2015 nog aanzienlijk uitgaven aan. Voor het departement WSE bedroegen die 1,4 miljoen euro apparaatskredieten en 1.844,9 miljoen euro beleidskredieten en voor
de VDAB 17,1 miljoen euro apparaatskredieten en 126,3 miljoen euro beleidskredieten. Voor
beide werden ook beperkte ontvangsten aangerekend via de federale operatoren.
In 2016 daalden de federale aanrekeningen voor het departement WSE tot 0,3 miljoen euro
apparaatskredieten en 1.069,7 miljoen euro beleidskredieten. Die van de VDAB bedroegen
nog respectievelijk 15,8 miljoen euro en 141,8 miljoen euro (inclusief 16 miljoen euro overflow,
zie verder). Voor beide was 2016 het laatste jaar dat de federale operator nog de apparaatsuitgaven aanrekende. De eigen aanrekeningen van de VDAB met betrekking tot de zesde staatshervorming beperkten zich bijgevolg tot de apparaatskredieten voor de personeelsleden die
in de loop van 2015 en 2016 overkwamen, en tot informatica-uitgaven.

116

HP artikel 13, eerste lid, en KB DG artikel 7.

IMPACT VAN DE ZESDE STAATSHERVORMING OP DE VLAAMSE OVERHEID / 69
REKENHOF, DECEMBER 2017

Sinds 2017 beperken de aanrekeningen langs de federale operatoren zich hoofdzakelijk tot
de beleidskredieten die voor onbepaalde tijd doorlopen. Voor het departement betreft dat de
RSZ117 voor de maatregel betreffende het (sectorale) doelgroepenbeleid en de RVA en de RSZ
voor de SINE118-maatregel. Voor de VDAB blijft de POD MI federale operator voor de maatregel loonsubsidies tewerkgestelde leefloners. Daarbuiten zijn er nog enkele maatregelen die
tegen eind 2018 uitdoven, vooral de RVA-Activamaatregelen voor het departement en de RSZ
(DIBISS)-werkgeversbijdragekortingen leefloners voor de VDAB.
De aanrekeningen van de ontvangsten en uitgaven in de rekeningen van het departement
WSE en de VDAB steunen op tabellen van de federale overheid (zie de bespreking in de vorige
punten), die echter niet uniform zijn opgesteld. De federale documenten, die het departement WSE en de VDAB ontvingen voor de aansluiting met de gerapporteerde aanrekeningen
van de boekjaren 2015 en 2016, bevatten voor de diverse maatregelen alleen totaalbedragen.
Het departement WSE en de VDAB beschikten alleen over globale rapporten van de federale
entiteiten. Zij hadden geen inzicht in de onderliggende boekhouding of verantwoordingsstukken. De federale documenten lieten het departement WSE toe de boekingen door het
departement Financiën en Begroting te verantwoorden, en de VDAB kon er de nodige boekingen mee uitvoeren. De bedrijfsrevisor van de VDAB heeft daarvoor een voorbehoud gemaakt
bij de jaarrekeningen 2015 en 2016.
De bedrijfsrevisoren dienen voor hun controleopdracht over de noodzakelijke verantwoordingsstukken te beschikken betreffende de aanrekeningen door de federale operatoren.
Het departement Financiën en Begroting heeft de talrijke wijzigingen in de ESR-codes voor
de federale aanrekeningen pas begin februari 2016 aan de VDAB en het departement WSE
bezorgd. Dat leidde in de VDAB-uitvoeringsrekening 2015 tot belangrijke verschillen tussen
begrote en aangerekende bedragen.
Het departement WSE en de VDAB deelden mee dat de informatiedoorstroming in het begin
vrij moeizaam, maar voor het boekjaar 2016 vrij redelijk verliep. Uit de federale documenten
blijkt dat de aanrekening van de RSZ en de HVKZ startten in het eerste kwartaal van 2015.
Van de aanrekening door de POD MI en de RVA is daarover geen informatie beschikbaar,
maar de federale aanrekeningsregels werden in het boekjaar 2015 – ongewijzigd voortgezet.
Daarentegen leidde dit in het boekjaar 2016, naar aanleiding van de overdracht van maatregelen van de federale aan de Vlaamse overheid, in het bijzonder tot de volgende vaststellingen119:
•
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In 2016 rekende de RVA nog 278,4 miljoen euro dienstenchequesubsidies aan voor de
tweede helft van september tot eind december 2015. Op 1 januari 2016 is dit stelsel overgedragen aan het departement WSE, dat de federale aanrekeningsregels heeft voortgezet,
met name aanrekening op het moment van betaling. Daardoor vonden de aanrekeningen voor oktober, november en december 2016 pas in 2017 plaats. Het betreft in totaal
275,6 miljoen euro aangerekende facturen die verwijzen naar 2016, en die het departement
overeenkomstig het Vlaams rekendecreet diende op te nemen in de uitvoeringsrekening
2016. De facturering aan het departement vond weliswaar plaats op het moment van de
Inclusief DIBISS, dat met de RSZ fuseerde op 1 januari 2017, en de HVKZ, die in beheer is bij de RSZ.
Sociale inschakelingseconomie.
Zie ook verslag van het Rekenhof Rekeningenrapport over 2016 (Vlaams Parlement, Document 36A (2016-2017) – Nr. 1
van 5 juli 2017, p. 14 en 83).
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uitgifte van de dienstencheques, terwijl de effectieve, subsidiabele prestaties op een later
tijdstip plaatsvonden. Een gedeelte van de gefactureerde bedragen kon bijgevolg worden
beschouwd als nog niet verschuldigde subsidies, en dus als vooruitbetalingen, met aanrekening in de ESR-groep 8.
•

Bij de VDAB kende de subsidiëring in het kader van de activering van leefloners, die de
federale operator POD MI nog operationeel uitvoerde, in 2016 een versnelde aanrekening
(overflow) van 16 miljoen euro. Die was volgens de VDAB nodig om de maatregelen van
de POD MI op te nemen in de Vlaamse begroting en vanaf 2017 te hervormen. Voor die
uitgaven heeft de VDAB extra dotaties van het departement WSE ontvangen. Het departement Financiën en Begroting heeft deze 16 miljoen euro uit de economische hergroepering
geschrapt. Volgens dit departement vond die verbetering van het vorderingensaldo plaats
in overleg met het INR om de impact van de gewijzigde aanrekeningsregels op het vorderingensaldo te neutraliseren.

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)
Ouderenzorg- en Gezondheidsbeleid (Federale operator RIZIV)
Het departement Financiën en Begroting heeft begin 2015 de kredieten voor de bevoegdheden waarvoor federale operatoren, onder meer het RIZIV, tijdens de transitieperiode het
operationeel en administratief beheer nog uitvoerden, uit voorzichtigheidsoverwegingen
geblokkeerd. Alleen het departement FB kon op deze kredieten uitgaven aanrekenen. Voor de
bevoegdheden waarvoor het RIZIV als federaal operator optrad, steunden deze aanrekeningen
op maandelijkse rapporten met uitvoeringscijfers per bevoegdheid. Het RIZIV onderbouwde
deze cijfers echter niet met financiële en boekhoudkundige verantwoordingsstukken. In een
interne nota van april 2015 verduidelijkte het de aanrekeningsprincipes in haar maandelijkse
rapporten aan de deelstaten. Het RIZIV verricht de uitgaven voor de gezondheidszorgen
rechtstreeks of met een tussenkomst van de verzekeringsinstellingen en ziekenfondsen. De
ziekenfondsen leggen hun boekhoudkundige uitgaven met drie maanden vertraging over aan
het RIZIV. In die drie maanden controleren en valideren zij de ontvangen facturen van de
zorgverleners. Het RIZIV rekent de uitgaven van de ziekenfondsen in de maandelijkse rapportering aan de deelstaten aan in de maand waarin de ziekenfondsen deze uitgaven hebben
geboekt. Eind 2017 zal het RIZIV definitieve uitvoeringscijfers aan de deelstaten meedelen, na
een vergelijking van de definitieve realisaties van de ziekenfondsen voor 2015 met de middelen
die zij met voorschotten van het RIZIV hebben gekregen.
Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB) (Federale operator FOD SZ)
Voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden rekende het departement Financiën en
Begroting in 2015 personeels-, werkings- en beleidskredieten aan in de rekening van het agentschap Zorg en Gezondheid. De aanrekening van de beleidskredieten steunde op een tabel die
het ontving van de FOD B&B. Zij bedroegen 357,2 miljoen euro. In 2015 voerde de FOD SZ
nog geen gescheiden boekhouding per deelstaat, gelet op het overgangsprotocol. De dienst
bezorgde de Vlaamse overheid maandelijks boordtabellen120 over de THAB-uitgaven. Uit deze
boordtabellen blijkt dat de teruggekeerde betalingen niet toegekend werden aan de Vlaamse
120

De tabel betreft de reguliere betalingen, de achterstallen en de intresten. Die boordtabellen sloten op vijfduizend euro
na aan met de informatie van de FOD B&B.
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overheid. Zij bedroegen gemiddeld 0,1 miljoen euro per maand. Volgens de FOD SZ heeft hij
de teruggekeerde betalingen maandelijks globaal ingeboekt voor alle materies van het DG
Personen met een Handicap en was de materie van de THAB moeilijk afscheidbaar en moeilijk
opsplitsbaar over de deelstaten. Het overgangsprotocol bevatte daarvoor geen regeling.
In 2016 werd deze materie overgeheveld van het agentschap Zorg en Gezondheid naar het agentschap Vlaams Zorgfonds, sinds 1 januari 2017 het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
(VSB). De FOD SZ creëerde aparte orderekeningen in zijn boekhouding voor de deelstaten.
Het VSB stortte per kwartaal een voorschot. Zo voedden de deelstaten de rekeningen, waarmee de FOD de uitgaven betaalde. Het VSB rekende aan op basis van de documenten die het
van de federale operator FOD SZ ontving. Het Vlaams Zorgfonds ontving behalve de boordtabellen, ook een uittreksel van de orderekening121. Die orderekening hield geen rekening met
de intresten122, maar wel met de teruggekeerde betalingen. De FOD SZ rekent bovendien aan
op basis van vastgestelde rechten en heeft geen voorziening te ontvangen facturen aangelegd
voor de achterstallen123. Rekening houdend met de teruggekeerde betalingen, besteedde de
FOD SZ in 2016 in totaal 356,0 miljoen euro. Het VSB boekte dat bedrag in. Dat leidde tot een
oordeel met voorbehoud door de bedrijfsrevisor. Hij kon namelijk de administratieve organisatie en de interne controleprocessen van de FOD SZ, evenmin als de betrouwbaarheid van
de 357,2 miljoen euro uitbetaalde tegemoetkomingen en 1,2 miljoen euro ontvangen retours,
valideren. De revisor heeft de problematiek van de te ontvangen facturen in de managementletter uiteengezet.
Op uitdrukkelijk verzoek van het federale kabinet Begroting kwamen de terugvorderingen
van 2015 en 2016 ter uitvoering van de nieuwe overeenkomst met de federale overheid124, aan
de FOD SZ toe. De FOD SZ haalde daarvoor technische redenen aan: enerzijds konden de
schuldvorderingen en betalingen niet gescheiden worden en anderzijds zou de FOD SZ toegang moeten hebben tot de boekingsschema’s van Vlaanderen. Er zouden vastgestelde rechten geboekt moeten worden en vervolgens afgeboekt a rato van de inkomende betalingen,
annulaties, kwijtscheldingen en overdrachten naar Domeinen. De nieuwe vorderingen van
begin 2015 sloegen bovendien op terugvorderingen van betalingen uit 2014 en waren dus federale middelen. De FOD SZ minimaliseerde de impact tot maximum 10% van de openstaande
vorderingen125. De bedrijfsrevisor behandelde ook dit in de managementletter.
Ziekenhuisinfrastructuur (Federale operatoren VVVL en RIZIV)
De budgettaire overdracht van de ziekenhuisinfrastructuur vond pas in 2016 plaats. De taken
in verband daarmee gingen naar het VIPA. Dat fonds boekte het budget financiële middelen
(BFM) in zijn rekeningen in op kasbasis, op grond van de informatie die het van de federale
operator FOD VVVL, via de FOD B&B, ontving. Het overzicht bevatte eind 2016 490,52 miljoen euro geschatte uitgaven. Het VIPA kon de afrekening, die pas in eind mei 2017 volgde, niet
meer inboeken, aangezien het zijn rekening eind maart moest indienen126. In de toelichting
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De boordtabellen sloten voor twee maanden niet volledig aan met de uitgaven in de orderekening. De orderekeningen
bevatten de werkelijke uitgaven.
Immaterieel bedrag.
De FOD SZ kan deze cijfers niet rechtstreeks opvragen in zijn systeem.
Van 21 december 2016.
Op basis van de openstaande vorderingen eind 2014 zou dat maximum 3,3 miljoen euro bedragen.
Dat was op zich geen probleem, aangezien de ESR-correctie vertrekt vanuit het niet definitieve kasbedrag.
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bij de jaarrekening heeft het de ESR-boeking toegelicht, die op het niveau van de algemene
rekening werd ingeboekt. ESR-matig worden alleen de financiële lasten, de forfaits, de nieuwe
provisionele dossiers en de inhaalbedragen aangerekend127. Het INR heeft die werkwijze goedgekeurd. De financiële lasten en de forfaits worden bepaald op grond van het laatst beschikbare BFM, de nieuwe provisionele dossiers op grond van de gegevens van de FOD VVVL en de
inhaalbedragen op grond van de brieven van de FOD VVVL. De totale ESR-uitgaven bedroegen 250,45 miljoen euro. De revisor gaf bij de rekening van het VIPA een afkeurende verklaring wegens het niet inboeken van de schuldverplichting ontstaan vóór 1 januari 2016 in de
economische rekening en de aanrekening van 490,5 miljoen euro in het resultaat, die slaat op
de afrekening van zowel schuldverplichtingen vóór als na 1 januari 2016. Bovendien konden
de administratieve organisatie en de interne-controleprocessen van de FOD VVVL niet gevalideerd en de betrouwbaarheid van de bedragen niet worden nagegaan. Het Rekenhof schat
de ESR-uitgaven iets hoger in, namelijk op 253,2 miljoen euro128.
Gezinsbijslag (Federale operator FAMIFED)
De aanrekeningen bij het departement WVG van 3.417,1 miljoen euro gezinsbijslag en
106,0 miljoen euro bijhorende werkingskosten steunden in 2015 op de Excel-overzichten die
de federale operator FAMIFED bezorgde. De aanrekeningen stemden overeen met de budgettaire boekhouding van FAMIFED. De verschuldigde en onverschuldigde rechten van januari
tot en met december zijn aangerekend, behalve voor DIBISS, waarvoor de betaalde en teruggevorderde rechten januari-december zijn aangerekend129. In 2016 bedroegen de aanrekeningen
3.454,4 miljoen euro voor gezinsbijslag en 109,9 miljoen euro voor werking. De aangerekende
gezinsbijslag en werkingskosten weken beperkt130 af van de Excel-overzichten van FAMIFED.
5.2.3.5 Kasafrekening
In jaar n+1 moet de FOD Financiën op basis van de (eind)afrekening die de federale operator
aanlevert, een verrekening uitvoeren op de inhoudingen. Als in het jaar n meer werd ingehouden dan de definitieve afrekening, moet de FOD het verschil in mindering brengen van
de inhouding. Als in jaar n te weinig werd ingehouden, moet hij de inhouding verhogen131. Op
30 november 2016 had de FOD FIN nog niet alle afrekeningen 2015 kasmatig uitgevoerd.
Voor de uitgaven voor over te dragen administratieve diensten132 vond evenmin een kasafrekening plaats. Daarvoor werd de FOD FIN twee maal bevraagd door het departement FB (6 juni
en 29 september 2016), maar was er eind november 2016 nog geen antwoord gekomen.
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Er waren ook bedragen waarvoor geen provisioneel krediet werd aangevraagd, maar die na controle werden toegekend voor investeringen in 2009 en 2010. Die gegevens zijn nog niet gekend, maar dat zou weinig voorkomen. De FOD
VVVL moet de gegevens daarover nog aan het INR bezorgen.
Zie ook verslag van het Rekenhof Rekeningenrapport over 2016 (Vlaams Parlement, Document 36A (2016-2017) – Nr. 1
van 5 juli 2017, p. 81).
Het verschil bedroeg 0,4 miljoen euro, inclusief de verschuldigde en onverschuldigde rechten.
1,3 miljoen euro.
HP (artikel 13, tweede lid) en het KB DG (artikel 7, tweede lid).
Bedoeld in het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot regeling van de inhoudingen voorzien in artikel 75, §1quater,
van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en artikel 86, §1, van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (bijlage
bij KB).
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De Vlaamse overheid dient aan te dringen op een verbeterde rapportering door de federale
operatoren inzake frequentie, tijdigheid, volledigheid en onderbouwing.

5.3

Uitgaven in eigen beheer voor definitief overgedragen materies

Hoewel het grootste deel van de uitgaven in 2015 en 2016 via federale operatoren verliep, stond
Vlaanderen ook zelf al in voor uitgaven inzake overgedragen materies. Bijlage 7 biedt een
overzicht van deze uitgaven.
5.3.1

Budgettaire overgangsbepalingen in de overgangsprotocollen

De samenwerkingsprotocollen hebben voor diverse over te dragen bevoegdheden voorzien in
budgettaire overgangsbepalingen vanaf 1 juli 2014.
De overgangsprotocollen bevatten niet altijd specifieke bepalingen voor de rapportering over
de openstaande vastleggingen en lopende juridische verbintenissen op 1 juli 2014 (begin transitieperiode) en op 31 december 2014 (einde transitieperiode). Dat is onder meer het geval in
het overgangsprotocol voor de justitiehuizen. Begin maart 2015 heeft het departement WVG
bij de FOD Justitie een gevalideerde lijst met de openstaande verbintenissen uit 2014 opgevraagd. Het departement wenste namelijk ontvangen facturen voor de Justitiehuizen pas te
betalen nadat het zicht had op de nog openstaande federale verbintenissen. Op 8 april 2015
heeft de FOD het gevraagde overzicht aan de boekhouding van het departement bezorgd.
Dat overzicht omvatte de openstaande vastleggingen van zowel de Vlaamse als de Franstalige
Justitiehuizen en de gemeenschappelijke vastleggingen van de centrale diensten. Het was niet
uitgesplitst per deelstaat en het departement kon de volledigheid ervan niet beoordelen.
Ook over de openstaande facturen op het einde van de overgangsperiode ontbrak soms een
bepaling in de overgangsprotocollen. Weer is het overgangsprotocol Justitiehuizen exemplarisch. Een dergelijk overzicht zou de betalingsprocedure van de facturen die de FOD Justitie
na 31 december 2014 naar de Vlaamse Gemeenschap doorstuurde, hebben vereenvoudigd. De
boekhouding van het Departement WVG heeft, terecht, een groot deel van deze facturen
geweigerd omdat de factuurdatum zich ruim vóór het einde van de transitieperiode situeerde133
of omdat de leverancier al een of meer betalingsherinneringen aan de FOD had gestuurd. Het
departement was immers van oordeel dat de FOD Justitie in 2014 nog voldoende tijd kreeg
om de betalingsprocedure voor deze facturen af te ronden. De FOD Justitie is dat standpunt
bijgetreden.
In de transitieprotocollen ontbrak soms ook een rapporteringsverplichting over de werkelijke
budgettaire vereffeningen tijdens de transitieperiode.
Het transitieprotocol over het gezondheidsbeleid met de deelstaten legde de saldi van de subsidies in het kader van het gezondheidsbeleid die de federale overheid in 2014 nog toekende,
vanaf 1 januari 2015 ten laste van de Vlaamse begroting. Het ministerie heeft deze saldi uitbetaald op grond van de verantwoordingsdossiers die de federale overheid overlegde. In een
aantal gevallen heeft het de niet-aangewende gedeelten van de federaal uitbetaalde subsidievoorschotten teruggevorderd ten gunste van de Vlaamse middelenbegroting. De federale
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Er waren nog facturen uit 2013 bij.
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diensten controleerden nog wel de verantwoordingsdossiers en berekenden de saldobedragen
of terugvorderbedragen. Het ministerie WVG heeft daarop geen bijkomende controles uitgevoerd.
5.3.2

Aanrekening definitief overgedragen materies

De bevoegdheden van het Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD) gingen
in 2015 definitief over naar het IVA met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin. Dit agentschap
rekent de subsidies in dit kader aan zoals alle andere subsidies, namelijk alleen de voorschotten134. Aldus boekte Kind en Gezin in 2015 28 miljoen euro. Het rekende het subsidiesaldo aan
in het volgende jaar. In 2016 rekende Kind en Gezin zodoende 6,8 miljoen euro saldi voor 2015
aan, en weer 26,9 miljoen euro voorschotten voor 2016. De bedrijfsrevisor noch het Rekenhof
konden met deze boekingswijze akkoord gaan. Kind en Gezin dient de saldi immers toe te
rekenen aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Het Rekenhof stelde in zijn rekeningenrapport over 2016 al dat de correcte aanrekening
regels en jaarafgrenzingen moeten worden gerespecteerd.

5.4

Aanwending en opvolging overgedragen beleidsbudgetten

Dit onderdeel behandelt zowel uitgaven via federale operatoren als uitgaven in eigen beheer.
5.4.1

Opmaak begroting

De begrotingsinstructies voor de begroting 2015 en de begrotingsaanpassing voorzagen in een
aanpak op grond van de werkelijke kredietbehoeften, uitgaande van een zero base budgettingbenadering. Daarbij vormden de indicatieve budgetten waarin de budgettaire boordtabel of ETP-tabel voorzag, een belangrijk referentiepunt. Deze boordtabel bevatte, behalve
een indicatieve lijst van personeelsaantallen, personeelsbudgetten, huisvestingsbudgetten
en werkingsbudgetten, een overzicht van beleidskredieten die werden verdeeld over de verschillende gemeenschappen en gewesten135. De bepaling van deze budgetten ging uit van de
gegevens die de federale entiteiten verstrekten. Zij werden voorgelegd aan de Inspectie van
Financiën en de Nationale Bank.
De begrotingsinstructies voorzagen in een aparte opsomming van eventuele onvermijdelijke
meerkosten ten opzichte van de ETP-tabel bij constant beleid. De Vlaamse overheid zou eventuele meerkosten alleen toestaan voor grote uitgavenposten met een extern kostendrijverskarakter, zoals de subsidiëring van dienstencheques.
Het departement FB bezorgde het Rekenhof overzichtstabellen met vergelijkingen tussen de
budgetten in de ETP-tabel en de eventueel bijgestelde kredieten na de begrotingsbesprekingen 2015 en bij de begrotingsaanpassing. Het nuanceerde dat de tabel over de begrotingsaanpassing niet exhaustief was. Bij de begrotingsaanpassing nam het departement in zijn
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Kind en Gezin betaalde 80% als voorschot.
Deze boordtabel kadert in een van de doelstellingen van de zesde staatshervorming, met name dat de deelgebieden
bijdragen aan de sanering van de openbare financiën. Daarvoor zijn in de BFW correctiemechanismen opgenomen, die
de leefbaarheid van de federale staat moeten garanderen (zie hoofdstuk 6 en 7).
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bestanden niet elke wijziging in de bevoegdheden van de zesde staatshervorming consequent
op onder de noemer 6de SHV ± ETP.
Wat de ziekenhuisinfrastructuur betreft, bestond onzekerheid over het budgettaire (ESR-)
effect van de zogenaamde niet aangevraagde provisionele kredieten op de begrotingen van
de deelstaten. Intussen zijn de diverse betrokken overheden daarover met het INR tot een
akkoord gekomen (zie 5.2.3.1). Een tweede element van onzekerheid schuilt in de grote tijdsintervallen tussen twee ramingen. Voor elk begrotingsjaar n raamt het RIZIV de factuur, zoals
al gesteld, in september van het jaar n-1 en in september van het jaar n. Bij de begrotingsopmaak van het jaar n baseert Vlaanderen zich dus op (extrapolaties van) cijfers van het jaar n-1,
die werden geraamd in september van het jaar n-2. Dat impliceert een risico op een hogere
potentiële foutenmarge. Bovendien ontvangt de Vlaamse overheid niet altijd detailinformatie
over de onderbouwing van de RIZIV-ramingen, wat een evaluatie van de juistheid van deze
ramingen bemoeilijkt.
De RIZIV-ramingen en die van de Vlaamse overheid zijn overigens niet altijd eenduidig vergelijkbaar. De Vlaamse overheid hanteert voor sommige overgedragen bevoegdheden immers
een ramingsmethode die afwijkt van die van het RIZIV. Zo gaat het RIZIV voor de budget
raming van de bijkomende capaciteit in de woonzorgcentra uit van de historische groei, terwijl het ministerie WVG uitgaat van het aantal voorafgaande vergunningen en de invoering
van de erkenningskalender op 1 januari 2015.
5.4.2

Opvolging begrotingsuitvoering

Het departement Financiën en Begroting heeft de uitvoering van de begroting globaal opgevolgd tijdens de monitoring en, waar nodig, per artikel besproken tijdens de technische bilaterales voor de initiële begroting 2015 en de begrotingsaanpassing 2015. Het departement
beschikt niet over een aparte opvolgingstabel voor de kredieten met betrekking tot de zesde
staatshervorming. De beleidsdomeinen hebben evenmin de overgedragen kredieten specifiek
gemonitord, maar volgden ze budgettair op in hun standaardrapporteringen.
Het departement FB heeft wel de kredieten die verliepen langs de federale operatoren apart
opgevolgd. De entiteiten van het ministerie WVG hadden geen impact op dit beheer en volgden dat bijgevolg niet op136. Het departement WSE volgde dat wel op. Het heeft o.m. op grond
van federale documenten een overzichtstabel gemaakt van de inhoudingen en werkelijke uitgaven en de totalen afgestemd met de aanrekeningen in Orafin.
Een meer gerichte opvolging van alle kredieten in het kader van overgehevelde bevoegdheden in het kader van een staatshervorming lijkt aangewezen.
De Vlaamse overheid stelde in dit kader dat zij, net als voor de andere bevoegdheden, bepaalde
uitgaven (met name grote uitgavenposten die minder voorspelbaar zijn) specifiek opvolgt.
Zij doet dat echter niet voor de kleinere uitgavenposten ingevolge de zesde staatshervorming. Zij stelt de vraag naar de relevantie van een specifieke opvolging voor kleinere uitgaven, zoals apparaatskredieten, en naar de wenselijke duur van deze opvolging. Daarbuiten
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Zij waren wel verantwoordelijk voor de budgetramingen van deze bevoegdheden in het kader van de initiële begrotingsopmaak en begrotingsaanpassing(en) via de geëigende procedures.
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acht de Vlaamse Regering dat het door beleidskeuzes niet altijd meer mogelijk is een onderscheid te maken tussen uitgaven die voortvloeien uit de zesde staatshervorming, en andere
uitgaven. Omwille van de transparantie is het nochtans belangrijk in een eerste fase na een
bevoegdheidsoverdracht ingevolge een staatshervorming, een duidelijker zicht te hebben op
de reële kosten (apparaat en beleid) die aan de overgedragen bevoegdheden verbonden zijn.
Het gebruik van coderingen in de boekhouding zou dat in beginsel mogelijk kunnen maken.
Ook kunnen de monitoringrapporten daar meer informatie over verstrekken.
Sinds 2006 monitort de Vlaamse Regering de uitvoering van de begroting op geconsolideerde
basis137. Een ambtelijk comité staat in voor de maandelijkse opvolging ervan en rapporteert aan
het ministerieel comité voor de begroting. De Vlaamse minister van Financiën en Begroting
deelt deze monitoringrapporten ook mee aan het Vlaams Parlement. Het Rekenhof heeft de
monitoringrapporten over de resultaten 2015 en 2016 onderzocht. Deze rapporten, inzonderheid dat over 2015, maakten afzonderlijk melding van bepaalde overgedragen bevoegdheden
in het kader van de zesde staatshervorming, meer bepaald in de beleidsdomeinen WVG en
WSE.
5.4.3

Transparantie van begroting en boekhouding

De beleidskredieten ingevolge de zesde staatshervorming staan voor het ministerie WSE in
aparte begrotingsartikels en basisallocaties. In het ministerie WVG is de budgettaire integratie van de nieuwe bevoegdheden niet uniform geschied. Het departement WVG heeft voor de
bevoegdheden die in 2015 werden overgeheveld, zoals justitiehuizen, gezinsbijslag en hulpmiddelenbeleid, nieuwe begrotingsartikelen gecreëerd. Het Agentschap Zorg en Gezondheid
heeft de overgenomen bevoegdheden voor het gezondheidsbeleid geïntegreerd in bestaande
basisallocaties of opgenomen in nieuwe basisallocaties. De bevoegdheden voor het gezondheidsbeleid waarvoor de transitieperiode loopt tot 31 december 2018, zoals revalidatie, heeft
het in nieuwe begrotingsartikelen en basisallocaties ingeschreven.
Ook het beleidsdomein MOW registreerde bepaalde ontvangsten en uitgaven op al bestaande
basisallocaties of begrotingsartikels. Bij de beleidskredieten betrof dat uitgaven die veel overeenkomst vertoonden met bestaande uitgaven of die op beperkte bedragen sloegen.
De programmatoelichtingen waren niet altijd even transparant. Zo vermeldden zij de bevoegdheden die overgingen naar het beleidsdomein WVG bij de initiële begroting 2015 maar summier, vaak zonder achtergrondinformatie. Soms verwezen de toelichtingen kort naar de wettelijke grondslag van de bevoegdheid, maar zij koppelden nooit terug naar de ETP-tabel138.
Het departement WSE en de VDAB brachten in de initiële begroting 2015 de staatshervormingskredieten onder in provisieartikelen (respectievelijk apparaats- en beleidskredieten) en
verstrekten beperkte toelichtingen. Het Rekenhof merkte op dat het in de tussentijd duidelijk
werd waar de overgekomen maatregelen dienden te worden opgenomen139. Een amendement
hevelde derhalve de departementale beleidskredieten over naar nieuwe begrotingsartikelen
137
138

139

Op basis van circulaire FB/ABAFIM/2005-3.
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de (tweede) aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2014 en de
Vlaamse begroting voor 2015 (Vlaams Parlement, Document 16 (2014-2015) – Nr. 1 van 14 november 2015, p. 46).
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de (tweede) aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2014 en de
Vlaamse begroting voor 2015 (Vlaams Parlement, Document 16 (2014-2015) – Nr. 1 van 14 november 2015, p. 47).
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en de VDAB-kredieten naar de gepaste ESR-codes, echter zonder toelichting. Het heeft alleen
de algemene uitgavenbegroting en de VDAB-begrotingstabel aangepast. Bij de begrotingsaanpassing 2015 verstrekten de programmatoelichtingen wel inhoudelijke informatie over de
gewijzigde begrotingsartikelen van het departement WSE140. Voor de VDAB ontbrak een dergelijke toelichting en werden de wijzigingen tegenover de initiële begroting 2015 maar summier verantwoord141.
5.4.4

Toereikende budgetten?

Een aantal budgetten overschreed de indicatieve budgetten in de ETP-tabel. Bovendien had
de ETP-tabel voor een aantal overgedragen bevoegdheden niet in een budget voorzien (MOW,
WSE). In enkele gevallen bleven de uiteindelijke aanrekeningen ook aanzienlijk onder de
ramingen in de ETP-tabel. De onderstaande alinea’s bieden een (niet exhaustief) overzicht
per beleidsdomein voor de beleidskredieten.
Kanselarij en Bestuur142
(in duizenden euro)
Overgedragen
bevoegdheid

ETP-tabel VEK

Grootstedenbeleid

15.346

Rampenfonds

12.978

Definitieve
begroting
2015

Aan
rekeningen
2015

Definitieve
begroting
2016

Aan
rekeningen
2016

6.272

6.123

7.792

7.792

12.737

172

12.737

6.941

142

Bron: Rekenhof

Grootstedenbeleid
Het vereffeningskrediet ligt voorlopig lager dan voorzien in de ETP-tabel. Het federale niveau
moet de bestaande verplichtingen nog uitvoeren. Er is in een traject voorzien tot 2020 voor de
volledige overdracht van de vereffeningsbudgetten. Het vastleggingsbudget is wel al volledig
overgedragen.
Rampenfonds (inclusief Landbouwrampenfonds)
Voor 2017 heeft de initiële begroting opnieuw in 12,7 miljoen euro voorzien. Door de klimaatverandering en het toenemende risico op natuurrampen, is het waarschijnlijk dat een dergelijk kredietniveau in de toekomst onhoudbaar wordt. Zo bleek bij de begrotingsaanpassing
2017 een bijstelling nodig te zijn tot bijna 58 miljoen euro.
Voor 2016 zijn al vier rampen erkend, voor een geraamd schadebedrag van bijna 282 miljoen
euro143, waarvan 249 miljoen euro ingevolge de regenval in juni 2016. Op basis van vorige rampendossiers raamt het Rampenfonds zijn effectieve tegemoetkomingen voor deze ramp langs
140
141

142

143

Op twee begrotingsartikelen na, waarvoor het krediet ongewijzigd bleef.
Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de aanpassing van de Vlaamse begroting voor 2015 (Vlaams Parlement, Document 20-A (2014-2015) – Nr. 1 van 18 mei 2015, Bijlage: formele opmerkingen, p. 44).
Kredieten zijn voorzien op het Vlaams Fonds voor de Lastendelging binnen het beleidsdomein Financiën en Begroting,
dat instaat voor de financiële afhandeling.
Op deze rampen is nog de oude federale regelgeving van toepassing, en niet het decreet van 3 juni 2016 betreffende
de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaams Gewest. Volgens het Rampenfonds
gaat het om ramingen door de gemeenten, ongeacht hun recht daarop.
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het VFLD in 2017 en 2018 op respectievelijk 49 miljoen euro en 62,5 miljoen euro. Die raming
steunt op een schatting van 5.000 goedgekeurde dossiers, met een gemiddeld schadebedrag
van 22.301 euro. Pas nadat het alle dossiers zal hebben behandeld, kan het Rampenfonds
de lasten voor de Vlaamse overheid precies bepalen. Intussen is het aantal dossiers tot bijna
6.000 gestegen144 en dreigt ook het verhoogde krediet ontoereikend te zijn, rekening houdend
met redelijke afhandelingstermijnen en de andere taken van het VFLD. De afhandelingstijd
per dossier is variabel, maar bedraagt minimaal verscheidene maanden. Na betekening van de
vergoedingsbeslissing geeft het fonds het VFLD opdracht de tegemoetkoming uit te betalen.
Het Rampenfonds moet het VFLD eenmaal per jaar een inventaris bezorgen van de schadedossiers145 die te zijnen laste (kunnen) vallen, tenminste bij analoge toepassing van deze bepaling. Het VFLD deelde mee op de hoogte te worden gesteld van elke erkenning van een natuurramp door de Vlaamse Regering, alsook, op het einde van de dossierflow bij het Rampenfonds,
van het definitieve bedrag van de tegemoetkoming.
Gelet op het onvoorziene karakter van rampen en het potentieel hoge bedrag aan schadedossiers, beveelt het Rekenhof een meer frequente rapportering over schadedossiers door
natuurrampen aan dan waarin de huidige reglementering voor de gewone schadedossiers
voorziet. Die reglementering kan in deze zin worden aangepast.
Bij de opmaak van de begroting van het VFLD dient rekening te worden gehouden met alle
categorieën van uitgaven en met de billijke termijnen en doorlooptijden voor uitbetaling
van rampenschadedossiers.
De trage afhandeling van de dossiers heeft wellicht te maken met het beperkte personeelsaantal dat overkwam bij het Rampenfonds146.
Het Rekenhof wijdde aan deze problematiek een ondersteunend onderzoek in het kader van
zijn controle op de rekeningen 2016 van het VFLD. Het resultaat daarvan, inclusief het antwoord van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, is opgenomen als bijlage 10.
Leefmilieu, Natuur en Energie
(in duizenden euro)
Overgedragen
bevoegdheid
Toekennen van
energieleningen

ETP-tabel VEK

Definitieve
begroting 2015

Aanrekeningen
2015

Definitieve
begroting 2016

Aanrekeningen
2016

0

30.000

27.633

55.000

30.000

Bron: Rekenhof

144

145

146

Het aantal dossiers is volgens de Vlaamse overheid tot 6.532 gestegen voor de ingediende dossiers (met betrekking tot
erkende rampen) van 2016 en tot 7.202 voor alle lopende dossiers.
Op grond van artikel 1, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de
regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.
Van de voorziene 13,6 VTE zijn er uiteindelijk 11 effectief overgekomen. Drie onder hen vloeiden in de loop van 2015
af. Van de acht overgebleven VTE hielden zich slechts 3,4 VTE bezig met de eigenlijke dossierbehandeling. Dat leidde
tot de nood aan tien bijkomende indienstnemingen. Na moeilijkheden om de vacatures in te vullen bij gebrek aan kandidaten, vond de laatste aanwerving uiteindelijk plaats op 1 mei 2017. In 2017 was volgens de administratie 10,5 VTE
belast met de behandeling van rampenschadedossiers. Niet elk bijkomend aangeworven personeelslid is belast met
dossierbehandeling. De Vlaamse Regering stelt dat volgens de administratie op dit moment 17,4 VTE belast is met de
behandeling van rampenschadedossiers. Volgens de meest recente informatie die het Rekenhof van het Rampenfonds
heeft verkregen, zijn 17,4 VTE werkzaam bij het fonds, waarvan er 10,8 VTE belast zijn met dossierbehandeling.
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De initiële begroting 2015 voorzag in 15,5 miljoen euro voor de toekenning van energieleningen. De begrotingsaanpassing verhoogde dat bedrag met 14,5 miljoen euro wegens het verwachte succes van de maatregel en de introductie van extra lokale entiteiten. Voor 2015 bleek
een uitvoering van 27,6 miljoen euro. De initiële en aangepaste begrotingen 2016 verhoogden
het budget tot 55 miljoen euro. Voor dit krediet voorzag de ETP-tabel niets. Dit was ook niet
nodig, aangezien het gaat om leningen die in principe worden terugbetaald.
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
(in duizenden euro)
Overgedragen
bevoegdheid
Bevoegdheden
in grijze zone –
Vaarbewijzen
Afdrachten
technische controle
voertuigen

ETP-tabel VEK

Definitieve
begroting 2015

Aanrekeningen
2015

Definitieve
begroting 2016

Aanrekeningen
2016

0

0

0

0

11

5.539

7.200

7.791

8.327

8.422

Bron: Rekenhof

Grijze zone
Voor het beleidsdomein MOW heeft de overdracht van de bevoegdheden aan Vlaanderen
slechts ten dele de vooropgestelde budgettaire ramingen gevolgd. De ETP-tabel lijkt volgens
het beleidsdomein opgesteld te zijn vanuit het toenmalige standpunt van de federale overheid en hield blijkbaar geen rekening met bevoegdheden in de grijze zones, zoals die over de
vaarbewijzen147. Het gaat om materies waarvoor de bevoegdheid, federale overheid of gewesten, aanvankelijk onduidelijk was. Toen de bevoegdheid naderhand toegewezen werd aan de
gewesten, bleek de ETP-tabel niet te hebben voorzien in personeel, ontvangsten of uitgaven.
Dat bemoeilijkte de uitvoering van de bevoegdheden door de gewesten en gaf aanleiding tot
bevoegdheidsconflicten met het federale niveau.
De inspectie van Financiën wees erop148 dat de tabel uitging van een maximale overdracht
van bevoegdheden, terwijl de FOD Mobiliteit die vanuit een minimalistische visie heeft ingevuld en dat de ramingen in de tabellen dus aan herziening toe waren. Nadat de FOD medio
2013 nieuwe gegevens bezorgde, zijn de standaardtabellen aangepast. Zo zijn gegevens over de
bevoegdheden homologaties en gevaarlijke goederen toegevoegd. Het aantal VTE steeg van
37,45 VTE naar 89,65 VTE149. De ETP-tabel kende dus al bijstellingen.
Afdrachten technische controle voertuigen
Sinds de overdracht van de verkeersveiligheid ontvangt de Vlaamse overheid ook de afdrachten
van de ondernemingen die instaan voor de technische controle van in het verkeer gebrachte
voertuigen. De afdrachten, die voorheen toekwamen aan het BIVV, bedragen 6% van de nettoontvangsten van deze ondernemingen. Ze dienen in de eerste plaats aangewend te worden
voor de financiering van de taken die de Vlaamse overheid heeft overgenomen van het BIVV of
die het BIVV nog uitvoert met Vlaamse financiering. De ETP-tabel vermeldt volgens de admi147
148
149

Volgens de Vlaamse overheid kan hier ook de begeleiding van uitzonderlijke transporten worden vermeld.
Zie bijlage bij het verslag van de interfederale taskforce van 27 november 2013.
Exclusief de tien VTE die in het kader van de stafdiensten en diensten van de voorzitter werden toegevoegd.
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nistratie tegenover deze ontvangsten echter geen corresponderende uitgaven door het BIVV.
Dat zorgde voor een aantal afwijkingen tussen de tabelcijfers en de cijfers in de begrotingen
2015 en 2016. Mogelijk is er sprake van compensatie tussen ontvangsten en uitgaven, wat gelet
op de niet volledig transparante totstandkoming van de ETP-tabel, niet met zekerheid kan
worden geverifieerd.
Werk en Sociale Economie (WSE)
Het beleidsdomein WSE heeft de over te dragen bevoegdheden volgens de ETP-tabel overwegend gevolgd. Het departement WSE creëerde afzonderlijke begrotingsartikelen en basisallocaties voor nagenoeg alle overgedragen bevoegdheden per (deel)bevoegdheid, zoals in de
ETP-tabel. De VDAB vermeldde de bevoegdheidsoverdrachten uit de ETP-tabel gedetailleerd
in de toelichting bij de uitvoeringsrekening van de begroting (VOL30 van de jaarrekening).
De onderstaande begrotingen en aanrekeningen betreffen uitsluitend uitgaven. De aanrekeningen van de VDAB zijn die volgens de voorgelegde jaarrekeningen van einde maart 2016.
(in duizenden euro)
Overgedragen bevoegdheid

Definitieve
begroting
2015

ETP-tabel
VEK

Aan
rekeningen
2015

Definitieve
begroting
2016

Aan
rekeningen
2016

Departement WSE
Dienstencheques

1.052.463

967.590

1.023.480

1.088.799

1.121.508

42.620

53.773

59.635

54.715

60.840

RSZ – bijdrageverminderingen – doelgroepkortingen

476.636

465.803

480.564

475.166

486.345

DIBISS- bijdrageverminderingen – (sectorale) doelgroepkortingen

166.045

148.836

146.250

141.181

142.423

RVA – Activamaatregelen

Werkhervattingstoeslag

40.836

26.778

30.240

28.772

30.016

Werkgeversbijdrageverminderingen koopvaardij

0

19.089

19.295

19.546

18.991

Werknemersbijdrageverminderingen koopvaardij

0

0

7.266

7.253

7.239

Jongerenbonus social profit
private sector

0

6.345

4.515

6.345

6.320

83.171

93.342

82.357

94.126

83.427
+ 16.000
(overflow)

41.253

13.494

9.150

11.179

9.514

VDAB
VDAB – Activering leefloners

VDAB – Opleidings- en stagepremie
Bron: Rekenhof

Dienstencheques
Voor het stelsel van de dienstencheques bevat de ETP-tabel één bedrag, dat de resultante is
van de uitgaven en ontvangsten voor deze maatregel, zonder dat de tabel dat zo aangeeft. De
ontvangsten zijn weliswaar beperkt (maximaal ongeveer 10 miljoen euro).
De inschatting voor 2015 steunde op latere ramingen van de RVA, die uitgingen van een inkrimping tegenover de eerste ramingen. De verwachte groei werd in 2014 immers niet gehaald: in
2014 werden minder cheques terugbetaald (-0,5%) en aangekocht (-4,8%). Wel steeg het aan-
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tal gebruikers in 2015 (+3,7% tegenover 2014), maar de prijsstijging heeft hun chequegebruik
ingeperkt. Ook zou een volgende overschrijding van de spilindex niet in 2015 plaatsvinden. De
uiteindelijke aanrekeningen 2015 vielen lager uit dan wat de ETP-tabel voorzag, maar hoger
dan geraamd in de definitieve begroting 2015.
Voor 2016 werden de ramingen bijgesteld met actuele ramingen van de RVA en de vastgestelde
stijging in 2015 tegenover 2014. Aangezien het beleid zich in 2016 voortzette, werd de vastgestelde groei in de lineaire trend doorgetrokken. Dat resulteerde in hogere kredietramingen in
2016. Dat krediet steeg nog met 15,4 miljoen euro voor de loonindexering vanaf mei 2016. De
aanrekeningen waren in 2016 uiteindelijk 32,7 miljoen euro hoger dan geraamd in de definitieve begroting, doordat eind 2016 contractueel nog een betaling diende te geschieden. Dat
leidde tot een versnelling in de aanrekeningen met een halve maand voor de gewone dienstencheques en met een maand voor de dienstencheques zelfstandigen.
Het stelsel van de dienstencheques werd op 1 januari 2016 volledig overgedragen aan het departement WSE. Dat heeft de federale aanrekeningsregels voor de subsidies van de dienstencheques, namelijk op het moment van betaling, voortgezet. Daardoor vonden de aanrekeningen
van de subsidies voor de dienstencheques uit de maanden oktober, november en december
pas in 2017 plaats. Het betreft in totaal 275,6 miljoen euro facturen die verwezen naar 2016 (zie
ook 5.2.3.4, deel WSE).
RVA – Activa-maatregelen
Op grond van de voorspellingen van het planbureau van maart 2015, die aangaven dat een
hoger aantal begunstigden voor, onder meer de maatregel Activa werkuitkering in aanmerking zou komen, achtte de RVA meer kredieten nodig. Dat verklaart de kredietstijging in 2015.
In 2016 daalden de kredieten weer door de verwachte vermindering voor de diverse Activamaatregelen. In het kader van zijn nieuwe doelgroepenbeleid zet de Vlaamse overheid de
beschikbare middelen sinds 1 juli 2016 in op RSZ-kortingen voor drie doelgroepen: jonge werknemers, oudere werknemers en personen met een arbeidshandicap. De Activa-maatregelen,
die de RVA nog operationeel beheert, worden stopgezet en de vrijgekomen kredieten uit de
doelgroepen worden overgeheveld naar andere (doelgroep)maatregelen.
RSZ – Bijdrageverminderingen – doelgroepenkortingen
De RSZ heeft de kostprijsherraming van de doelgroepkortingen over 2015 gebaseerd op de
parameters die het planbureau in maart 2015 actualiseerde. Zij is ook beïnvloed door de vestigingsplaats als nieuwe verdeelsleutel voor een correcter bepaling van het aandeel van de verschillende gewesten. Daardoor ontstonden belangrijke verschillen tussen de ETP-tabel en de
aangepaste begroting 2015, in het bijzonder wat betreft de RSZ-kortingen voor oudere en jongere werknemers, de langdurig werklozen en de gesubsidieerde contractuelen (gesco’s). Het
totale budget voor de eerste drie kortingen toont nagenoeg geen verschil, maar het verschil
voor de gesco’s bedraagt 16,6 miljoen euro. De regularisering van de contingentgesco’s en de
overheveling van de kredieten naar de betrokken beleidsdomeinen vanaf april 2015, verklaren
dat. De aanrekeningen waren in 2015 hoger dan geraamd, vooral door de RSZ-kortingen voor
oudere werknemers. Zij corresponderen overigens met de begrote bedragen, en niet met de
ETP-tabel.
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De ramingen voor 2016 steunen op de prognoses van de RSZ en het Steunpunt WSE. Zij bevatten de uitwerking van het nieuw Vlaams doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016, met een impact
op de doelgroepverminderingen voor jonge en oudere werknemers150. Dat leidde tot een kredietverhoging van de RSZ-kortingen voor jongere werknemers met 20 miljoen euro meer dan
de aanrekeningen 2015. Het doelgroepenbeleid heeft ook geleid tot de stopzetting van een
aantal maatregelen met een beperkte budgettaire impact, onder meer vanaf 2017 voor langdurig werkzoekenden en door herstructurering getroffen werknemers. Ten slotte bracht de
regularisering van de projectgesco’s en de overheveling van die kredieten naar de betrokken
beleidsdomeinen vanaf 1 juli 2016, een kredietvermindering met 24 miljoen euro mee. De
verschillen tussen de ramingen en de uitvoering in 2016 zijn overwegend te wijten aan meeruitgaven voor oudere werknemers en langdurig werklozen en minderuitgaven voor jongere
werknemers.
DIBISS – Bijdrageverminderingen – (sectorale) doelgroepkortingen
De raming 2015 hield rekening met parameters uit begin maart 2015 van het planbureau en
met recentere kwartalen, die in de raming van het krediet konden worden meegenomen. De
tegemoetkomingen in de loonkosten van de gesco’s daalden sterk tegenover de ramingen in de
ETP-tabel als gevolg van de in het Vlaams regeerakkoord besliste regularisering van de contingentgesco’s, die de plaatselijke besturen inzetten vanaf het tweede kwartaal van 2015. Dat
leidde tot een uitgavenverschuiving van de middelen naar de betrokken begrotingsartikelen.
Ook de vermindering van de raming 2016 was het gevolg van de regularisering van de contingentgesco’s op 1 april 2015. Daarbij werd in 2016 131,7 miljoen euro kredieten voor de werkgeversbijdrageverminderingen voor gesco’s bij plaatselijke besturen overgeheveld vanuit het
nieuw gecreëerde begrotingsartikel, naar een begrotingsartikel van vóór de staatshervorming,
dat de component loonpremies van de gesco’s bevatte. Uiteindelijk werden beide artikelen in
2017 samen overgeheveld naar het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur. De bijdrageverminderingen voor gesco’s bedroegen in de ETP-tabel 154,5 miljoen euro. Na de regulariseringen
in 2015 en 2016 restte nog 1,8 miljoen euro, bestemd voor correcties en achterstallen. De overige acht sectorale doelgroepkortingen, met beperkte budgetten en waarvan enkele uitdovend
zijn, werden in 2017 naar aanleiding van de integratie van de RSZ en DIBISS overgedragen naar
het begrotingsartikel dat al de RSZ-doelgroepkortingen bevatte.
Werkhervattingstoeslag
De werkhervattingstoeslag is bestemd voor werklozen die minstens 55 jaar oud zijn en het
werk hervatten. De RVA blijft voorlopig federale operator, in afwachting van een beslissing
over deze maatregel. De raming 2015 die de RVA verstrekte was in overeenstemming met de
aanrekeningen 2015, maar lager dan de ETP-tabel. Ook de kredieten en uitvoering 2016 waren
van eenzelfde grootorde. De kostendrijvers achter de werkhervattingstoeslag 55+ zijn, onder
meer, de werkloosheidsgraad bij oudere werkzoekenden en het activeringsbeleid voor oudere
werkzoekenden. Deze kostendrijvers geven echter geen sluitende verklaring voor de kredietvermindering met ongeveer 10 miljoen euro tegenover de ETP-tabel.
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Voor jongere werknemers door een wijziging van het systeem en voor oudere werknemers door de verhoging van de
instapleeftijd tot 55 jaar.

IMPACT VAN DE ZESDE STAATSHERVORMING OP DE VLAAMSE OVERHEID / 83
REKENHOF, DECEMBER 2017

Werkgevers- en werknemersbijdrageverminderingen koopvaardij en jongerenbonus social profit private sector
Voor het departement WSE ontbraken voornamelijk voor drie bevoegdheidsoverdrachten
kredieten in de ETP-tabellen: de werkgevers- en werknemersbijdrageverminderingen voor de
koopvaardij en de jongerenbonus social profit private sector (bevoegdheden die vielen onder
de operator RSZ). De aanrekeningen 2015 voor die bevoegdheden bedroegen samen 31,1 miljoen euro. Het betreft de overgedragen bevoegdheden waarvoor nog discussie bestond met de
federale overheid (de zogenaamde grijze zone), in het bijzonder over de werknemersbijdrageverminderingen voor de koopvaardij. Die verminderingen zijn pas na het advies van de Raad
van State van 1 september 2015 definitief opgenomen in de rekeningen van het departement
WSE. Voor deze bevoegdheid bevatte de begroting 2015 ook geen bedragen. Voor de overige
twee bevoegdheden werden kredieten ingeschreven in de aangepaste begroting 2015.
VDAB – Activering leefloners
De ramingen 2015 en 2016 van de kredieten voor de subsidiëring van de activering van leefloners lagen ongeveer 10 miljoen euro hoger dan het voorziene budget in de ETP-tabel. Zij
steunen op prognoses van de federale operator POD Maatschappelijke Integratie (POD MI),
die een toename van leefloners had voorzien. De aanrekeningen 2015 en 2016 (exclusief overflow) blijven daarentegen wel in lijn met de ETP-tabel. In 2016 heeft de VDAB daarbij nog
16 miljoen euro versnelde aanrekeningen (overflow) uitgevoerd voor de subsidiëringen van
de leefloners. Die waren volgens de VDAB nodig, om de maatregelen van de POD MI op te
nemen in de Vlaamse begroting en vanaf 2017 te hervormen, en aldus te voldoen aan de aanrekeningsregels van het Vlaams rekendecreet (zie 5.2.3.4, deel WSE).
VDAB – Opleidings- en stagepremie
De ramingen voor 2015 en 2016 lagen aanzienlijk lager dan het voorziene budget in de ETPtabel. De VDAB verwees daarvoor naar de begrotingen die de RVA heeft meegedeeld. De RVAtabel over het budget 2015 toonde voor de andere gewesten sterk toegenomen budgetten 2015
voor deze maatregel, in tegenstelling tot Vlaanderen. De aanrekeningen 2015 en 2016 lagen in
de lijn van de begrote bedragen.
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)151
(in duizenden euro)
Overgedragen bevoegdheid
Kind en Gezin-FCUD
Gezinsbijslag151
VSB-THAB
Ouderenzorgbeleid
VIPA- Financiering ziekenhuisinfrastructuur (A1/A3)
Bron: Rekenhof
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Enkel de beleidskredieten.

ETP-tabel
VEK

Definitieve
begroting
2015

Aan
rekeningen
2015

Definitieve
begroting
2016

Aan
rekeningen
2016

41.446

41.446

27.973

41.446

34.067

3.528.106

3.446.435

3.417.077

3.484.667

3.454.354

412.055

371.766

357.180

362.650

356.003

1.808.734

1.817.144

1.756.664

1.915.529

1.836.373

381.937

NVT

NVT

341.000

250.450
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Kind en Gezin – Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD)
FAMIFED droeg het FCUD op 1 januari 2015 over aan Kind & Gezin en de controlerende personeelsleden aan de Zorginspectie. De overgedragen beleidsmiddelen dekten de kosten voor
de voortzetting van de financiering van de bestaande projecten. Van de 41,4 miljoen euro werd
in 2015 28 miljoen euro werkelijk uitgegeven, met name de voorschotten van 80%. De saldi
werden in 2016 betaald. Het overschot ging voor een deel naar de besparingen. In 2016 behield
Kind & Gezin deze middelen. Voor 2016 bedroegen de uitgaven 34,1 miljoen euro, inclusief de
saldi 2015.
Gezinsbijslag
Sinds 1 januari 2015 neemt de Vlaamse Gemeenschap de uitgaven voor de gezinsbijslag ten
laste. FAMIFED treedt nog op als federale operator tot uiterlijk 31 december 2019. De Vlaamse
Gemeenschap gebruikte de ramingen van FAMIFED om de gezinsbijslag in te schatten. De
uitvoeringscijfers lagen in 2015 voor de gezinsbijslag 29,4 miljoen euro (0,85%) lager dan
begroot. De begrotingscijfers 2016 lagen 38,2 miljoen euro boven de begrotingscijfers 2015.
Dat is voornamelijk het gevolg van de voorziene indexering. In 2016 bedroeg het verschil met
de begroting 30,3 miljoen euro (0,87%).
VSB – Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)
De beleidskredieten werden in de begrotingen voor 2015 en 2016 ingeschat op grond van historische uitvoeringscijfers. De uitvoering 2015 (357,2 miljoen euro) lag 14,6 miljoen euro onder
de raming (371,8 miljoen euro). De definitieve begroting 2015 ging uit van een toename van
het aantal dossiers tegenover 2014, terwijl het aantal dossiers en het gemiddelde bedrag per
dossier in werkelijkheid afnamen. De aangepaste begrotingscijfers 2016 gingen uit van het
aantal dossiers in december 2015 en de gemiddelde kostprijs in 2015. Bij de uitvoering bleken
zowel de gemiddelde kosten, als het aantal dossiers te zijn gedaald.
Ouderenzorgbeleid
De ETP-tabel bevatte voor het ouderenzorgbeleid een globaal bedrag van 1.808,7 miljoen
euro. Dat omvatte de middelen voor het zorgforfait van de woonzorgcentra, het instellingsforfait van de dagverzorgingscentra, de uitvoering van de sociale akkoorden en de zorgvernieuwingsprojecten van categorie 1 en 4152. De begrotingsmiddelen 2015 lagen in de lijn van de ETPraming. Het grootste gedeelte van dit budget ging naar de financiering van het zorgforfait van
de woonzorgcentra (1.458,7 miljoen euro). Voor de sociale akkoorden was er een budget van
326,3 miljoen euro en voor de financiering van het instellingsforfait van de dagverzorgingscentra een budget van 29,9 miljoen euro. De deelstaten dienden aanvankelijk de zorgvernieuwingsprojecten al op 1 januari 2015 over te nemen. De overdracht werd echter met zes maanden uitgesteld omdat het op grond van een wetenschappelijke evaluatie van deze projecten
niet mogelijk was een voldoende gevalideerde uitspraak te doen over de meerwaarde van elk
van de projecten en hun eventuele structurele verankering in de bestaande regelgeving. Vanaf
1 juli 2015 financierde Vlaanderen deze projecten153. De voorlopige uitvoeringscijfers 2015 van
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De zorgvernieuwingsprojecten van categorie 2 en 3 zijn federaal gebleven.
In 2017 is de financiering ervan stopgezet als besparingsmaatregel.
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de federale operator, het RIZIV, liggen 60,5 miljoen lager dan het budget. Vooral de uitgaven
voor de dagverzorgingscentra (24%) en de sociale akkoorden (8,5%) haalden de budgetraming
niet. In 2016 steeg het budget voor het overgedragen ouderenzorgbeleid met 98,4 miljoen
euro (5,4%). De middelen voor de woonzorgcentra stegen tot 1.561,5 miljoen euro en die voor
de dagverzorgingscentra tot 32,1 miljoen euro. Het budget voor de sociale akkoorden daalde
daarentegen tot 319,9 miljoen euro. Ook voor 2016 bleven de voorlopige uitvoeringscijfers 79,2
miljoen onder de budgetramingen. Zoals in 2015, waren de uitgaven voor de dagverzorgingscentra (21%) en de sociale akkoorden (6,7%) kleiner dan het voorziene budget.
VIPA – Financiering ziekenhuisinfrastructuur (A1/A3)
De budgettaire overdracht vond pas op 1 januari 2016 plaats, op het einde van de bouwkalender. De federale operator handelt de dossiers van deze bouwkalender af tot de kosten volledig zijn afgeschreven en terugbetaald langs het budget financiële middelen (BFM). Het VIPA
heeft de kosten verbonden aan de overdracht zelf, ingeschat op grond van de gegevens van de
federale operator. De begrotingsraming van 501,3 miljoen euro op kasbasis voor 2016 lag ruim
boven de ETP-cijfers (381,9 miljoen euro). Er was een correctie van -160,3 miljoen euro nodig
om de cijfers op ESR-basis te brengen, wat de begrotingsraming voor 2016 op 341 miljoen euro
bracht. Uiteindelijk werd ESR-matig 250,5 miljoen euro aangerekend. De lagere aanrekening
is onder andere het gevolg van een vertraagde ingebruikname van twee ziekenhuizen.

5.5

Impact op vorderingensaldo en verantwoording

Het Rekenhof heeft de monitoringrapporten over de resultaten voor 2015 en 2016 onderzocht.
Deze rapporten, inzonderheid dat over 2015, maakten afzonderlijk melding van overgedragen
bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming, meer bepaald die in de beleidsdomeinen WVG en WSE.
Het voorlopig definitief uitvoeringsresultaat 2015154 is een vorderingentekort van 296 miljoen
euro. De aangepaste begroting had dat tekort geraamd op 560 miljoen euro. De uitgavenzijde toont een positieve impact van 94,8 miljoen euro door de kredietaanwending voor de
overgedragen bevoegdheden inzake Werk en Welzijn (Werk: -67,8 miljoen euro; Welzijn:
+162,2 miljoen euro). Volgens het monitoringrapport kan het definitieve uitvoeringsresultaat
nog afwijken, aangezien het voorlopige resultaat voor de opbrengsten uit verkeersboeten het
begrote bedrag als ontvangsten heeft gehanteerd. Het aanrekeningsmoment voor de boetes
is het moment waarop de federale overheid de boete int, ongeacht de doorstorting ervan.
De federale overheid kon tot op heden echter niet meedelen op welk bedrag Vlaanderen in
2015 recht had. De Vlaamse overheid verminderde de 269,8 miljoen euro aangerekende ontvangsten uit verkeersboetes (ESR 38.50) met 120,9 miljoen euro, het bedrag van het voorschot dat zij in maart 2016 van de federale overheid had ontvangen voor de ontvangsten 2015.
Dat voorschot dient ESR-matig aan het boekjaar 2015 te worden toegerekend. Voor de ESRgeconsolideerde rekening 2015 werd uitgegaan van een extracomptabele correctie van 157
miljoen euro, aangezien de Vlaamse overheid op dat moment de geraamde opbrengsten uit
verkeersboetes 2015 in rekening heeft gebracht. Voor het vorderingensaldo 2015 zou dit bijgevolg een verslechtering met 36,1 miljoen euro kunnen betekenen indien geen bijkomende
ontvangsten aan Vlaanderen worden toegewezen.
154

Bron: monitoringrapport uitvoeringsresultaat 2015 – update van 20 mei 2016.
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Het monitoringrapport heeft de apparaatskredieten verbonden aan de zesde staatshervorming, niet afzonderlijk vermeld, maar globaal. Het heeft evenmin het gebruik van andere
overgedragen beleidskredieten in andere beleidsdomeinen apart vermeld, evenmin als eventuele ESR-correcties op deze overgedragen bevoegdheden. De Vlaamse overheid stelde kleinere uitgavenposten niet specifiek op te volgen en wees erop dat het door beleidskeuzes niet
altijd meer mogelijk is uitgaven ingevolge de zesde staatshervorming te onderscheiden van
andere (zie 5.4.2).
Eind september 2016 leidden de aangepaste bedragen van de federale operatoren tot een negatief effect van 9 miljoen euro op het vorderingensaldo in vergelijking met de kennisgeving
van april 2016.
Het uitvoeringsresultaat 2016155 toont een vorderingentekort van 82,6 miljoen euro, tegenover
een geraamd tekort van 464,6 miljoen euro bij de begrotingsaanpassing 2016. Het definitieve
uitvoeringsresultaat kan ook voor 2016 nog afwijken, aangezien voor een aantal ontvangsten
en uitgaven nog met ramingen werd gewerkt. Zo betroffen de cijfers die het RIZIV leverde nog
ramingen en kan de federale overheid ook voor de opbrengsten uit verkeersboeten nog geen
definitief bedrag voor Vlaanderen meedelen.
Het uitvoeringsrapport van 17 mei 2017 verwees niet meer expliciet naar de staatshervorming.
Het toonde wel dat WSE 43,7 miljoen euro meer aanwendde dan begroot in de aangepaste
algemene uitgavenbegroting 2016: 33,7 miljoen euro meer voor de dienstencheques en 10
miljoen euro meer voor de RSZ-korting voor oudere werknemers. WVG daarentegen wendde
volgens de ramingen van het RIZIV 61,3 miljoen euro minder aan voor de woonzorgcentra.
De uitgaven voor de gezinsbijslag lagen 31,3 miljoen euro lager dan geraamd bij de begrotingsaanpassing 2016.
De ESR-correcties hadden volgens het uitvoeringsrapport een positief effect van 79,8 miljoen
euro op het vorderingensaldo, doordat twee ziekenhuizen die op de bouwkalender stonden en
waarvan de aangepaste begroting ervan uitging dat ze in 2016 een provisioneel bedrag zouden
aanvragen, geen aanvraag deden.

5.6

Conclusies

Federale operatoren
In 2015 en 2016 stonden federale operatoren nog in voor het merendeel van de uitgaven. Het
ging respectievelijk om 9,9 en 9,4 (inclusief THAB 9,7) miljard euro. De frequentie, tijdigheid en volledigheid van de rapportering door de federale operatoren stemde in de praktijk
niet altijd overeen met de bepalingen in het horizontale protocol met de deelgebieden of het
KB doelgroepenbeleid. De federale operatoren leverden de gegevens voor de begrotingsopmaak doorgaans weliswaar volgens de afspraken, maar dat was meestal te laat om nog voor
de begrotingsbesprekingen dienstig te zijn. Het departement FB ontving de initiële en aangepaste overzichtstabellen met vertraging en de operatoren legden de trimestriële rapportering
niet regelmatig over. Bovendien was het onderscheid tussen kasbasis en ESR-basis dikwijls
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Bron: monitoringrapport uitvoeringsresultaat 2016 – uitvoeringsrapport 17 mei 2017.
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onduidelijk en was het niet altijd mogelijk het verband te leggen tussen de uitvoeringscijfers
en de inhoudingen door de FOD FIN.
De aanrekeningsmomenten van de federale operatoren conform de federale regelgeving stemden niet altijd overeen met die van de Vlaamse overheid. Dit leidde, naar aanleiding van de
overdracht van maatregelen naar de Vlaamse overheid, tot een versnelling in de aanrekeningen, of, waar die niet werd doorgevoerd, tot opmerkingen in het rekeningenrapport van het
Rekenhof.
Door het open end karakter van meerdere beleidsuitgaven van de federale operatoren waren
er regelmatig kredietoverschrijdingen.
De beleidsdomeinen WSE en WVG ervoeren specifieke aanrekeningsproblemen. Zo leverden
de federale operatoren het departement WSE en de VDAB tabellen die niet uniform waren
en alleen uit totaalbedragen bestonden. Het departement WSE en de VDAB hadden evenmin inzicht in de onderliggende boekhouding of verantwoordingsstukken, wat leidde tot een
voorbehoud door de bedrijfsrevisor van de VDAB bij de jaarrekeningen 2015 en 2016.
Ook het beleidsdomein WVG kampte met het probleem van onvoldoende onderbouwde uitvoeringscijfers. Het VSB rekende aan op basis van de documenten die het van de federale
operator FOD SZ ontving. Dit leidde tot een oordeel met voorbehoud door de bedrijfsrevisor.
De aanrekeningen van federaal operator RIZIV waren niet onderbouwd, waardoor het departement FB ze niet kon controleren. Het grote tijdsverloop tussen de ramingen van het RIZIV
en de opstelling van de Vlaamse begroting hield bovendien een risico in op een zekere foutenmarge. Door het gebruik van verschillende ramingsmethoden zijn de RIZIV-ramingen en die
van de Vlaamse overheid overigens niet altijd vergelijkbaar.
Uitgaven in eigen beheer
Enkele overgangsprotocollen, zoals die voor de justitiehuizen, vertoonden inhoudelijke
tekortkomingen. Sommige bepalingen over uitgaven ontbraken of bleken in de praktijk niet
van toepassing te zijn.
Aanwending en opvolging overgedragen beleidsbudgetten
Vlaanderen heeft de verrichtingen van de eigen entiteiten op de kredieten met betrekking
tot de overgenomen bevoegdheden niet specifiek opgevolgd, zoals het dat wel deed voor verrichtingen op de kredieten die verliepen via de federale operatoren. Ook de transparantie van
de Vlaamse begroting en boekhouding met betrekking tot de zesde staatshervorming was op
enkele punten voor verbetering vatbaar.
In heel wat gevallen weken de beleidskredieten in de begrotingen 2015 en 2016 af van de indicatieve budgetten die de ETP-tabel, de budgettaire boordtabel die aan de basis lag van de
onderhandelingen over de zesde staatshervorming, voorzag. Zo diende de Vlaamse overheid
de begrotingscijfers 2016 te wijzigen ten opzichte van de ETP-tabel voor de pas op 1 januari
2016 overgedragen bevoegdheid inzake ziekenhuisinfrastructuurfinanciering (A1/A3). De
begrotingscijfers 2016 bedroegen op kasbasis 501,3 miljoen euro, ruim boven de ETP-raming
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van 381,9 miljoen euro. Een correctie van -160,3 miljoen euro was bovendien nodig om tot het
ESR-budget van 341,0 miljoen euro te komen. Uiteindelijk werd ESR-matig maar 250,5 miljoen
euro aangerekend door, onder meer, een vertraagde ingebruikname van twee ziekenhuizen.
Bovendien zullen er voor het Rampenfonds vanaf 2017 en waarschijnlijk de daaropvolgende
jaren aanzienlijke kredietverhogingen nodig zijn doordat de klimaatveranderingen een toenemend risico op natuurrampen meebrengen en gelet op de vereiste van een redelijke dossierafhandelingstermijn.
De ETP-tabel hield overigens met een aantal overgedragen bevoegdheden geen rekening,
zoals die in de grijze zones voor de beleidsdomeinen WSE en MOW, die pas na discussie aan
de gewesten werden toegewezen.
Impact op het vorderingensaldo
De monitoringrapporten van het ambtelijk monitoringcomité van de Vlaamse overheid hebben weliswaar melding gemaakt van uitgaven die aan de zesde staatshervorming zijn verbonden voor de beleidsdomeinen WVG en WSE, maar ze hebben niet de apparaatskredieten
die aan de staatshervorming zijn verbonden afgesplitst. Ze hebben evenmin het gebruik van
andere staatshervormingsgebonden beleidskredieten in andere beleidsdomeinen apart vermeld. Bovendien hebben een aantal onzekerheden, zoals de opbrengsten uit verkeersboetes
of de voorlopige RIZIV-cijfers, als gevolg dat de vorderingensaldi 2015 en 2016 nog kunnen
wijzigen.
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HOOFDSTUK 6

Bijdrage voor de sanering
van de openbare financiën
en de vergrijzing
De zesde staatshervorming kwam er op een moment dat belangrijke budgettaire consolideringsmaatregelen nodig waren om de houdbaarheid van de Belgische overheidsfinanciën op
lange termijn te herstellen. De hervorming zou de budgettaire beweegruimte van het federale
niveau nog wezenlijk verminderen. Een van de doelstellingen van de zesde staatshervorming
was daarom de gewesten en gemeenschappen een bijdrage te doen leveren aan de sanering
van de overheidsfinanciën. Het akkoord van 2011 koppelde de hervorming daarom aan een
bijdrage van de gedefedereerde entiteiten in de budgettaire consolidatie.
In november 2010 publiceerde het Federaal Planbureau (FPB) een studie met het voorstel
een deel van de houdbaarheidsuitdaging156 na de staatshervorming ten laste te leggen van de
gedefedereerde entiteiten in verhouding tot hun budgettaire omvang. De overdracht van budgettaire massa naar de gefedereerde entiteiten zou met andere woorden gepaard moeten gaan
met de overdracht van de saneringsinspanningen die het federaal niveau zou hebben gemaakt
in verhouding tot die budgettaire massa, mocht die tot haar bevoegdheid zijn blijven behoren.
Volgens dat criterium zou de lastenoverdracht naar de gedefedereerde entiteiten 20% van de
overgedragen bevoegdheden vertegenwoordigen, in de vorm van een onderfinanciering of in
andere vormen.
Een update volgde in een studie van het Planbureau uit 2014. Die analyse ging uit van de
economische vooruitzichten 2013-2018 die het Planbureau publiceerde in mei 2013 en van
de lange-termijnprojecties in het rapport van de Studiecommissie voor de Vergrijzing uit juli
2013. De evaluatie vond plaats in de veronderstelling van ongewijzigd beleid (zowel voor de
opcentiemen en fiscale uitgaven, als voor de overige bevoegdheden. Het macro-economisch
kader was immers al onzeker en er zouden nog bijkomende budgettaire saneringsmaatregelen en structurele hervormingen nodig zijn, die dat macro-economisch kader zouden wijzigen ten opzichte van de geldende bepalingen vóór de hervorming. De analyse had betrekking
op de lastenoverdracht tussen entiteit I en entiteit II in haar globaliteit en bekeek de impact
op de verschillende overheden niet afzonderlijk. De berekeningen golden voor een levensduur
van de hervorming van vijf, tien, vijftien of vijfenveertig jaar, waarna de budgettaire kosten of
156

De houdbaarheid van de overheidsfinanciën wordt gemeten aan de hand van de zogenaamde houdbaarheidskloof,
uitgedrukt in procent van het bbp (in het Engels de sustainability gap). Deze maatstaf geeft de structurele aanpassing
weer van het primaire begrotingssaldo (dus zonder de rentelasten) die noodzakelijk is opdat de actuele waarde van
de toekomstige overheidsontvangsten zou volstaan om de actuele waarde van de toekomstige overheidsuitgaven en
schuldverplichtingen te dekken.
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winsten in het laatste levensjaar van de hervorming bevroren werden, dat wil zeggen constant
gehouden in procent van het bbp voor een onbepaalde tijd.
Uit de analyse bleek dat de vereiste lastenoverdracht naar de gedefedereerde entiteiten binnen
het macro-economisch referentiekader 0,7% van het bbp zou dienen te bedragen157 voor een
hervorming die tien jaar zou duren158. De overdracht zou maar iets groter zijn bij een langere
levensduur, tijdens welke de verscheidene evoluties van de stromen die bij de hervorming
betrokken zijn, elkaar zo goed als zouden compenseren.
Aangezien de overdracht van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming op
4,9% van het bbp werd geraamd, zou de vereiste lastenoverdracht volgens het criterium van
het Planbureauvoorstel 1% van het bbp bedragen, of 0,8% van het bbp na de update van de
berekeningen op grond van de recentere gegevens. Dat zou volgens de studie in het gegeven
macro-economisch referentiekader van entiteit I en uitgaande van een hervorming met een
levensduur rond het gemiddelde van de voorgaande hervormingen, volstaan als lastenoverdracht tussen entiteit II en entiteit I om het houdbaarheidsprobleem niet te verergeren, gelet
op de geringere budgettaire omvang van de federale overheid.
Het Planbureau heeft bevestigd dat de hervorming plaatsvond zoals de studie voorspelde en
dat een groot deel van de lastenoverdracht gerealiseerd werd met inhoudingen in de eerste
drie jaren. Een aantal basisbedragen in de BFW zijn forfaitair verminderd. Verder hebben de
afrekening van de teller van de autonomiefactor en de vaststelling van de definitieve autonomiefactor op grond daarvan, ertoe geleid dat de evolutie van het bedrag aan opcentiemen in
de aanvangsjaren nauw aansloot bij de aanpassing van het vroegere toegewezen bedrag van
de personenbelasting aan de macro-economische parameters. De evolutie van de houdbaarheidskloof in de periode 2014-2017 is het gevolg van het tijdens die periode gevoerde beleid,
en niet van de staatshervorming.
De BFW heeft de bijdrage in de budgettaire sanering voor het begrotingsjaar 2014 nominaal
vastgesteld in artikel 81quinquies. Voor de begrotingsjaren 2015 en 2016 zijn de bedragen voor
het Vlaams Gewest ingehouden op de dotatie tewerkstellingsbeleid en die voor de Vlaamse
Gemeenschap op het toegewezen gedeelte van de personenbelasting159. De groei van de
Vlaamse bijdrage in de latere begrotingsjaren vloeit uiteraard voort uit het volledig wegvallen
van de inflatie- en groeiaanpassing op de gecumuleerde ingehouden bedragen.
De bijdrage in de vergrijzingskost wordt geleverd door het percentage van de groeikoppeling
te verminderen. Als de stijging van de reële groei meer bedraagt dan 2,25%, wordt die reductie
op de groeikoppelingen gemilderd. Voor het Vlaams Gewest is de groeikoppeling van 75% in
begrotingsjaar 2016 op de dotaties voor het tewerkstellingsbeleid en de fiscale uitgaven verminderd van 75% tot 55% vanaf het begrotingsjaar 2017160. Voor het toegewezen bedrag van de
personenbelasting gaat de groeikoppeling van 100% in begrotingsjaar 2016 naar 55%, eveneens
vanaf het begrotingsjaar 2017161. Voor de Vlaamse Gemeenschap daalt de groeikoppeling op de
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158
159
160
161

Gemeten in termen van overdracht van de houdbaarheidskloof, dat wil zeggen uitgedrukt in de vorm van een constante en permanente stroom.
Bij benadering de gemiddelde levensduur van de vorige staatshervormingen.
Zoals vastgesteld in artikel 35nonies en in artikel 47/2 BFW.
De artikelen 35nonies en 35decies BFW.
Artikel 35octies BFW.
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dotaties ouderenzorg, gezondheidszorg en de investeringen van de ziekenhuisinfrastructuur
en de medisch-technische diensten van 82,50% in begrotingsjaar 2016 tot 65% vanaf 2017162.
Voor het toegewezen bedrag van de personenbelasting daalt de groeikoppeling van 75% in
begrotingsjaar 2016 naar 55% vanaf het begrotingsjaar 2017163.
De onderstaande tabel bevat niet de impact van de beperking van de aanpassing aan de reële
groei van het bruto-binnenlands product van de dotatie gezinsbijslagen164. Vanaf het begrotingsjaar 2016 wordt die aanpassing beperkt tot 25%. De memorie van toelichting verwijst in
dat verband niet naar een bijdrage aan de vergrijzing, noch naar de sanering van de openbare
financiën165.
De onderstaande tabel biedt een overzicht van de lastenoverdracht (nog op basis van de initiële begroting 2017).
Tabel 16 – Lastenoverdracht voor de sanering van de openbare financiën en de vergrijzing (in duizend euro)166

167 168

Bijdrage aan sanering

2014

2015

2016

BO 2017

MJR 2018

Forfaitaire vermindering in het begrotingsjaar 2014 (artikel 81quinquies BFW)
Vlaams Gewest
Vlaamse Gemeenschap

-104.835
-46.332

Impact forfaitaire vermindering in begrotingsjaar 2015 en 2016 met vanaf 2016 beperkte aanpassing aan de reële
BBP-groei166
Dotatie Tewerkstellingsbeleid gewest (art. 35nonies, §1,

-526.933

-1.074.797

-1.100.386

-1.128.325

-232.763

-474.413

-485.793

-498.127

-759.696

-1.549.210

-1.586.178

-1.626.452

Restdotatie PB gewest (art. 35octies BFW167)

-2.544

-5.882

Dotatie tewerkstellingsbeleid (art. 35nonies BFW)

-2.828

-6.526

Dotatie fiscale uitgaven (art. 35decies BFW volgens 35nonies)

-2.583

-5.962

-12.424

-28.676

Dotatie ouderenzorg (art. 47/7, §4, tweede lid BFW168)

-1.608

-5.148

Dotatie gezondheidszorg (art. 47/8, derde lid BFW volgens 47/7, §4)

-1.015

-2.343

vijfde lid BFW)
Toegewezen bedrag personenbelasting gemeenschap (art.
47/2, §2 BFW)
Voor Vlaanderen, afgerond

-151.167

Bijdrage aan vergrijzing
Vanaf 2017 beperkte aanpassing aan de reële bbp-groei van de volgende dotaties

Toegewezen bedrag personenbelasting gemeenschap (art. 47/2, §2 BFW volgens 35nonies)

Dotatie ziekenhuisinfrastructuur (art. 47/9, §2, tweede lid BFW volgens 47/7, §4)
Voor Vlaanderen, afgerond

-1.492

-3.449

-24.491

-57.986

Bron: Berekening FB in meerjarenraming 2017-2022

162
163
164
165

166

167

168

De artikelen 47/7, 47/8 en 47/9 BFW.
Artikel 47/2, §2 BFW.
Artikel 47/5 BFW.
De dotatie bedroeg 3.585,36 miljoen euro in 2015. Summier berekend bedraagt de impact van de beperking van de
groei dan 2,69 miljoen euro (x 0,75 x 0,001) per tiende groei, dus 32,28 miljoen euro in 2016 (groei 1,20%) en 37,66 miljoen euro in 2017 (geraamde groei van 1,40%).
Artikel 35nonies, §1, vijfde lid BFW: 1° voor het begrotingsjaar 2016: 75%; 2° vanaf het begrotingsjaar 2017: a) 55% op
het deel van de reële groei dat niet hoger is dan 2,25%; b) 100% op het deel van de reële groei dat hoger is dan 2,25%.
Artikel 35octies, §1, vierde lid BFW: vanaf het begrotingsjaar 2017: a) 55% op het deel van de reële groei dat niet hoger
is dan 2,25%; b) 100% op het deel van de reële groei dat hoger is dan 2,25%.
Artikel 47/7, §4, tweede lid BFW: 1° voor het begrotingsjaar 2016: 82,5%; 2° vanaf het begrotingsjaar 2017: a) 65% op
het deel van de reële groei dat niet hoger is dan 2,25%; b) 100% op het deel van de reële groei dat hoger is dan 2,25%.
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De 1,55 miljard euro lastenoverdracht in 2016 voor de sanering van de overheidsfinanciën
komt volgens het criterium van het Planbureau overeen met een bevoegdheidsoverdracht van
7,25 miljard euro. Door de beperking van de aanpassing aan de groei loopt de lastenoverdracht
langzaam op.
Aangezien het net de bedoeling was de gemeenschap en het gewest te doen bijdragen in de
overheidsschuld en in de kosten van de vergrijzing, is het evident dat de lastenoverdracht, in
tegenstelling tot de wijzigingen aan de verdeelsleutels en bepaalde onderfinancieringen, niet
wordt gecompenseerd via het overgangsmechanisme.
Conclusies
De zesde staatshervorming heeft, in overeenstemming met een voorafgaande studie van het
federaal Planbureau en evenredig met de overgedragen middelen en bevoegdheden, een deel
van de lasten van de sanering van de openbare financiën en de vergrijzing van de bevolking bij
de gefedereerde entiteiten gelegd. Voor de sanering verliep die bijdrage tijdens de aanvangsjaren langs een cumulatieve inhouding van substantiële bedragen. Nadien zal zij oplopen
door het wegvallen van de inkomsten uit de indexering en de aanpassing aan de groei. Voor
de vergrijzing volgde de bijdrage uit de slechts gedeeltelijke aanpassing aan de groei van de
nieuwe toegekende dotaties. Het federaal Planbureau heeft achteraf geen nieuwe studie uitgevoerd om de inspanningen te evalueren, maar stelde wel dat de aan de gemeenschappen en
gewesten gevraagde inspanning de houdbaarheidskloof van de federale overheid niet heeft
verslechterd.
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HOOFDSTUK 7

Responsabiliserings
mechanismen
7.1

Responsabilisering voor het werkgelegenheidsbeleid

De nieuwe dotatie voor het tewerkstellingsbeleid (artikel 35nonies BFW), wordt, net als de
dotatie voor de fiscale uitgaven (artikel 35decies BFW), verdeeld tussen de gewesten volgens
de lokalisering in elk gewest van de ontvangsten uit de federale personenbelasting169 (het
principe van de juste retour). Besparingen of hogere uitgaven beïnvloeden het bedrag van
de ontvangsten niet. Elk gewest draagt zelf de gevolgen van het eigen tewerkstellingsbeleid.
De nieuwe dotatie gaat gepaard met een tweetal specifieke responsabiliseringsmechanismen:
•

Een eerste mechanisme170 betreft de vrijstellingen van beschikbaarheid171. Als het percentage van de vrijgestelde dagen wegens beroepsopleiding, studiehervatting of stage in
verhouding tot het totaal aantal vergoede dagen werkloosheid van hetzelfde jaar, in de
loop van een jaar 12% overschrijdt, dient dit gewest de federale overheid een compensatie
te geven gelijk aan het aantal dagen dat de 12% overschrijdt, vermenigvuldigd met 35,50
euro en vervolgens met een coëfficiënt 0,5 of 1172. Het bedrag van 35,50 euro stemt overeen
met de gemiddelde daguitkering van de personen die in januari 2013 een vrijstelling van
beschikbaarheid genoten. Het bedrag wordt sinds 2016 jaarlijks geïndexeerd en aangepast
aan een percentage van de reële groei van het bruto binnenlands product van het betrokken begrotingsjaar173.
Het percentage van vrijgestelde dagen steeg in Vlaanderen van 6,6% in 2011 tot 7,4% in
2014 (het jaar vóór de staatshervorming). Vervolgens versnelde de stijging tot meer dan 8%
in 2016, vooral door de daling van het aantal vergoede werkloosheidsdagen (de noemer).
Op vraag van de gewesten heeft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) zijn computerprogramma’s aangepast om de cijfers accuraat te kunnen leveren.

•

169
170
171

172
173

174

Een tweede mechanisme174 betreft de invoeringsmodaliteiten voor de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. Als het aantal personen, gedomicilieerd in het gewest, dat
in het systeem van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) is tewerk
Artikel 35nonies, §1, 6de lid, BFW.
Artikel 35nonies, §2, BFW.
Met toepassing van artikel 6, §1, IX, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
Zie het voorstel van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten,
tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, Kamer,
DOC 53 2974/001, van 24 juli 2013, p. 41.
Naargelang de 14% al dan niet overschreden is.
Zoals bepaald in artikel 33, §2, BFW. Het percentage is gelijk aan het percentage bepaald in artikel 35nonies, §1, vijfde
lid. Voor het begrotingsjaar 2016 was het percentage gelijk aan 75%. Vanaf het begrotingsjaar 2017 gaat het om 55%
op het deel van de reële groei dat niet hoger is dan 2,25%, en 100% op het hogere gedeelte.
Artikel 35nonies, §3, BFW.
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gesteld, gemiddeld over het jaar hoger is dan 7.291 gerechtigden in het Vlaams Gewest,
7.466 gerechtigden in het Waals Gewest en 1.473 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest175,
worden de middelen daarvoor in mindering gebracht van de tewerkstellingsdotatie. De
vermindering wordt als volgt berekend: aantal personen in overtal maal 6.000 euro176. Het
aantal PWA-ers in het Vlaams Gewest daalde sinds 2012 elk jaar, tot 5.449 in 2016.
De tabellen die de FOD Financiën in 2015, 2016 en 2017 voorlegde, bevatten geen bedragen
ingevolge deze beide mechanismen, ook niet met betrekking tot andere gewesten, doordat de
toepassingsvoorwaarden ervan niet zijn vervuld.

7.2

Klimaatresponsabiliseringsmechanisme

De BFW heeft elk gewest voor de periode 2015-2030 een meerjarig traject opgelegd voor de
terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen in gebouwen uit de residentiële en tertiaire
sectoren (artikel 65quater BFW)177. Het Vlaams Gewest moet de uitstoot tegen 2020 met 4%
en tegen 2030 met 21% verminderen tegenover 2014. Vanaf 2016 kunnen de gewesten supplementaire opbrengsten uit de federale emissierechten ontvangen als ze de trajectdoelstellingen
overtreffen en een grotere reductie van broeikasgasemissie halen. Als ze de doelstellingen
niet halen, dienen ze echter extra bij te dragen178. Zij moeten aldus ontvangen bedragen weer
investeren in maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen.
In de praktijk zijn er volgens de administratie in de Nationale Klimaatcommissie (NKC) nog
geen alternatieve trajecten ingediend179. De federale minister van Leefmilieu stelde in de
Kamer180 dat de federale en regionale administraties over de trajecten al een aantal adviezen
tot de Nationale Klimaatcommissie richtten, maar dat het klimaatresponsabiliseringsmechanisme nog niet operationeel was. De adviezen hielden een reeks vragen in over de definitie en
reikwijdte van de meerjarige trajecten, de betrokken gebouwen, de betalingskalender voor de
boni-mali181 en de rol en de samenstelling van het raadgevend comité.

175

176

177

178

179

180

181

Met toepassing van artikel 6, §1, IX, 11°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
(BWHI) en artikel 4, vierde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.
Het betreft de historische aantallen van 2012.
Het bedrag van 6.000 euro stemt overeen met het jaarlijks forfaitair bedrag (derde periode) van de werkloosheidsuitkering voor samenwonenden. Het wordt vanaf 2016 jaarlijks geïndexeerd en aangepast aan een percentage van de reële
groei van het bruto binnenlands product, overeenkomstig artikel 33, §2, BFW. De bepaling, de evolutie en de variatie
van dat percentage verlopen op dezelfde wijze als in artikel 35nonies, §1, vijfde lid BFW.
Een in de ministerraad overlegd koninklijk besluit kan de trajecten wijzigen, na akkoord van de gewesten en op basis
van een voorstel van de nationale klimaatcommissie.
Een eventuele bonus is gelijk aan de extra reductie koolstofdioxide, vermenigvuldigd met de gemiddelde prijs van een
emissierecht. Het maximaal te verdelen bedrag voor de gewesten is gelijk aan het federale aandeel in de opbrengsten
van de veiling van emissierechten. Mochten de prestaties van de gewesten aanleiding geven tot een hogere bonus,
dan dienen de bedragen waarop de gewesten recht hebben evenredig te worden verdeeld, met respect voor de bovengrens. Een eventuele malus is gelijk aan het teveel aan uitgestoten broeikasgassen, vermenigvuldigd met de gemiddelde prijs van een emissierecht. Het maximale bedrag dat een gewest dan aan de federale staat dient te betalen,
bedraagt maximaal 50% van de gewestelijke veilingopbrengsten in het betrokken jaar van de overschrijding van de
doelstellingen.
Artikel 65quater, §2, BFW bepaalt dat er voor elk gewest een meerjarig traject met doelstellingen inzake het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen uit de residentiële en tertiaire sectoren, volgens een bepaalde procedure, bij
koninklijk besluit wordt vastgesteld. Bij gebreke aan een dergelijk besluit gelden de trajecten uit de bijlage van de BFW.
Verslag Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van woensdag 6 juli
2016, p. 2.
De timing in de wet is niet in lijn met de beschikbaarheid van de emissiegegevens.
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De officiële emissies voor het jaar 2015 zijn pas sinds maart 2017 beschikbaar. Op basis van
de prognoses van de federale administratie zouden slechts twee gewesten (het Vlaams en het
Waals Gewest) in de periode 2018-2022 een bonus kunnen ontvangen182.
De federale minister deelde in de Kamer ook mede dat begin juli 2016 411 miljoen euro op
een rekening geblokkeerd was, bestemd voor verdeling over de gewesten en de federale overheid. Eind oktober 2016 was dat bedrag opgelopen tot 444 miljoen euro (inclusief het federale
aandeel). In januari 2017 kwam een samenwerkingsakkoord tot stand voor de verdeling van
de opbrengsten uit de te veilen emissierechten183. Het was de bedoeling dit akkoord bij wet te
bekrachtigen tegen het parlementair reces 2017184. Dat is nog niet geschied.
Vlaanderen raamde de totale veilinginkomsten in de periode 2013-2020 op 533 miljoen euro185.
Het verbond zich in het akkoord van 2016 tot 2020 jaarlijks 14,5 miljoen euro te investeren in de
internationale klimaatfinanciering (29% van het totale verschuldigde bedrag van 50 miljoen
euro, waarvan de helft ten laste van de federale staat valt). Aangezien het samenwerkingsakkoord nog niet is bekrachtigd door de betrokken parlementen en dus nog niet in werking is
getreden, was de doorstorting op 6 december 2016 aan de gewesten van in totaal 400,8 miljoen
euro ontvangsten tot oktober 2016 volgens de verdeelsleutel in het samenwerkingsakkoord,
voorbarig. Volgens het samenwerkingsakkoord ontving de Vlaamse Gemeenschap 53% van
een eerste schijf van 326 miljoen euro en 52,76% van de daaropvolgende veilinginkomsten,
samen ongeveer 235,1 miljoen euro voor 2016. De doorstorting had volgens de Inspectie van
Financiën geen ESR-impact op de federale begroting, aangezien de ESR-aanrekening van de
bedragen tot nog toe in het verleden plaatsvonden.
Vlaanderen rekent de inkomsten uit de veiling van emissierechten ESR-matig volledig aan
zolang de hoeveelheid ingeleverde rechten groter is dan de hoeveelheid geveilde. Rechten
die na 30 april van het jaar worden geveild, worden geacht ingeleverd te zijn in het volgende
jaar. De ESR-inkomsten 2016 worden dus bepaald door de rechten geveild van 1 mei 2015 tot
30 april 2016. Het rekende aldus in 2016 71,4 miljoen euro ESR-matig aan, veel minder dan de
kasontvangsten (235,1 miljoen euro) die effectief werden aangerekend als ontvangsten van het
klimaatfonds. Het saldo van 163,7 miljoen euro, dat in het verleden ESR-matig werd aangerekend, vergde dus een ESR-correctie.
Op 31 december 2016 restte een onverdeeld saldo van 60,8 miljoen euro, voornamelijk ten
voordele van het federale niveau. De Vlaamse Gemeenschap heeft daarvan recht op bijna
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183

184

185

Het gaat evenwel om niet gevalideerde cijfers, die dus enig voorbehoud vergen en met de nodige omzichtigheid dienen te worden benaderd.
Samenwerkingsakkoord van 20 januari 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de
periode 2013-2020. Het overlegcomité keurde dit akkoord goed op 26 oktober 2016. Er werd op 20 januari 2017 ook
een samenwerkingsakkoord gesloten tussen deze partijen over de organisatie en het administratief beheer van het
nationaal register voor broeikasgassen van België overeenkomstig richtlijn 2003/87/EG van het Europees parlement
en de Raad van verordening (EU) nr. 525/2013 van het Euro-pees parlement en de Raad, alsmede bepaalde elementen
van de veiling overeenkomstig verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie. Dit samenwerkingsakkoord is eerder
procedureel van aard.
Conform artikel 47 treedt het samenwerkingsakkoord immers pas in werking wanneer het door de verschillende parlementen is goedgekeurd. De Raad van State heeft op 26 april zijn advies verleend over het voorontwerp van wet.
Verslag van 2 juni 2016 van de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn.
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9,3 miljoen euro. Voor de doorstorting aan de gewesten zou gewacht worden op de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord Burden Sharing186.

7.3

Responsabiliseringsbijdrage pensioenen

Omdat de toenemende pensioenlast voor de personeelsleden van de gemeenschappen en
de gewesten door de vergrijzing voor de federale overheid problematisch werd, is in een
responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen voorzien (artikel 65quinquies BFW). De
Gemeenschappen en Gewesten moeten voor de jaren 2015-2020 jaarlijks bijdragen betalen die
overeenstemmen met de geraamde bijdragen volgens de berekeningsregels van de opgeheven
bijzondere wet van 5 mei 2003. Op grond daarvan bedroeg de bijdrage voor 2014 76,37 miljoen
euro. De onderstaande tabel geeft de door Vlaanderen betaalde en te betalen bedragen weer
voor de begrotingsjaren 2015-2017.
Tabel 17 – Vlaamse responsabiliseringsbijdragen 2015-2017 (in miljoen euro)
2015

2016

2017

84,46

93,78

103,10

Bron: Rekenhof

Pas vanaf 2021 zal een bijdragepercentage worden toegepast, dat zal toenemen tot het in 2028
gelijk is aan het percentage van de sociale bijdrage dat iedere werkgever moet betalen voor
zijn werknemers die onderworpen zijn aan het pensioenstelsel dat geldt voor werknemers187.
Hij zal worden toegepast op de weddemassa die de betrokken entiteit in het voorgaande
kalenderjaar heeft betaald. Doordat voor de jaren tot en met 2020 met vaste bedragen wordt
gewerkt, hebben wijzigingen in de weddemassa (bijvoorbeeld door besparingen) geen invloed
op de responsabilisering. Vanaf 2021 zal dat wel het geval zijn.
De federale overheid heeft de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen in 2015 in mindering gebracht van de toe te wijzen bedragen, overeenkomstig de BFW. De Vlaamse overheid
kon daarover dus niet rapporteren langs de boekhoudcombinaties uit Orafin. Het INR acht
die handelwijze en aanrekening aanvaardbaar zolang de bijdrage overeenkomstig de BFW
middels een inhouding wordt betaald188.
De Vlaamse administratie meldde dat 28,1% van de statutaire ambtenaren van de Vlaamse
overheid in 2016 onder de pool der parastatalen ressorteerde, goed voor 99 miljoen euro pensioenbijdragen.
Het Rekenhof heeft de beleidsdomeinen in 2016 bevraagd over de invloed die de overgang
van personeel van federale parastatalen naar Vlaamse ministeries en van federale ministeries
naar Vlaamse rechtspersonen had. Het stelde vast dat het bovengeschetste scenario tot dusver
alleen werd gemeld voor de overdracht van personeel bij het BIRB naar het departement LV
(67 personeelsleden), van de RVA naar het departement WSE (23 personeelsleden) en van

186

187
188

Eind april 2017 was het samenwerkingsakkoord Burden Sharing nog niet ingediend in het Parlement. Het fonds
Klimaatresponsabilisering bij de federale overheid is dan ook nog niet operationeel. Dit zou in de loop van 2017 moeten
gebeuren, na goedkeuring van het samenwerkingsakkoord.
Artikel 65quinquies, §1, voorlaatste en laatste lid.
Zie ook verslag van het Rekenhof over de algemene rekening 2015, p. 14.
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een viertal personeelsleden van FAMIFED naar het departement WVG, zonder dat de administratie daar evenwel een bedrag aan verbond. Het omgekeerde geval deed zich voor bij de
overdracht van enkele personeelsleden van de FOD SZ naar Kind en Gezin. Daar gewaagde de
Vlaamse administratie van een pensioenlastenimpact van ongeveer 70.000 euro. Ook ging één
personeelslid over van de FOD WASO naar de VDAB.

7.4

Conclusies

Twee specifieke responsabiliseringsmechanismen inzake werkgelegenheid hadden voor de
gewesten tot op heden nog geen financiële gevolgen doordat de toepassingsvoorwaarden
ervan niet zijn vervuld. Het klimaatresponsabiliseringsmechanisme in de BFW heeft elk
gewest voor de periode 2015-2030 een meerjarig traject opgelegd voor de terugdringing van
de uitstoot van broeikasgassen in gebouwen uit de residentiële en tertiaire sectoren, maar op
grond van de prognoses van federale administratie over de officiële emissies 2015 zullen maar
twee gewesten in de periode 2018-2022 een bonus kunnen ontvangen. Bovendien is het klimaatsamenwerkingsakkoord met de verdeelsleutel nog niet bekrachtigd door de betrokken
parlementen. De doorstorting eind 2016 aan de gewesten van in totaal 400,8 miljoen euro was
dan ook voorbarig. Voor de responsabiliseringsbijdrage pensioenen zal pas vanaf 2021 met
een toenemend bijdragepercentage worden gewerkt. Hij zal worden toegepast op de weddenmassa die de betrokken entiteit in het voorgaande kalenderjaar heeft betaald. Doordat voor
de jaren tot 2020 met vaste bedragen wordt gewerkt, hebben wijzigingen in de weddenmassa
(bijvoorbeeld door besparingen) geen invloed op de te betalen responsabiliseringsbijdrage.
Vanaf 2021 zal dat wel het geval zijn.
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HOOFDSTUK 8

Rechten en verplichtingen
uit het verleden
Vlaanderen kon geen preventieve maatregelen tot betere beheersing van de lasten uit het verleden ontwikkelen op grond van een analyse van het verloop van de transities voor vroegere
staatshervormingen bij gebrek aan voldoende detailinformatie. Het horizontaal protocol met
krachtlijnen voor de overgangsfase en de verticale protocollen zouden het risico op dergelijke
lasten volgens de Vlaamse overheid matigen.
Het Rekenhof heeft getracht de mogelijke lasten uit het verleden in kaart te brengen met
de informatie van de administratie. Het heeft vastgesteld dat deze informatie verspreid was
over de beleidsdomeinen189. Noch het beleidsdomein KB, noch het departement FB, noch het
VFLD190 kon een volledig overzicht bezorgen. De interfederale taskforce wees bij de voorbereiding van de staatshervorming nochtans op het belang van de mogelijke financiële impact van
hangende gedingen op federaal niveau, die het best tijdig werd begroot191.
Volgens het VFLD zullen die lasten in zijn inventaris verschijnen zodra ze worden doorgegeven via de jaarlijkse bevraging. De administratie acht het proces in die zin onder controle. Het
VFLD is echter afhankelijk van de beleidsdomeinen voor de doorstroming van gegevens over
mogelijke schadedossiers ingevolge de zesde staatshervorming, zonder garantie te hebben
over de volledigheid ervan. Het beschikt wel over sanctiemogelijkheden. Bovendien hoeven de
beleidsdomeinen dossiers met een beperkt schadebedrag niet aan te melden bij het VFLD192.

189

190

191
192

De federale opvolging geschiedde volgens de Vlaamse Regering ook decentraal, wat het moeilijker en minder wenselijk maakte om dit op Vlaams niveau naar het centrale niveau te transfereren. De beleidsdomeinen die een tegemoetkoming van het VFLD wensen, moeten deze lasten uit het verleden aanmelden. Voor deze lasten is er een centrale
opvolging. Over het eerste argument merkt het Rekenhof op dat het Vlaams niveau vrij is de federale organisatiewijze
al dan niet te volgen.
Op dit ogenblik bestaat er in de Vlaamse Gemeenschap reeds een instrument om tussen te komen in de lasten van het
verleden over de beleidsdomeinen, met name het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD). Op voorwaarde dat
een beleidsdomein de last heeft gemeld aan het Fonds, kan het Fonds volgens welbepaalde regels, een deel van de last
dragen. Het VFLD wordt zelf gefinancierd middels een dotatie vanuit de algemene uitgavenbegroting. Zie eveneens
het ondersteunend onderzoek over de financiering van het VFLD, dat als bijlage 10 bij dit verslag werd opgenomen.
Zie onder meer het verslag van de interfederale taskforce van 29 augustus 2013.
Artikel 1/1 van het BVR van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer
van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging bepaalt: De leidende ambtenaren (…) delen alle schadedossiers mee aan
het fonds zodra de last van een schadedossier, inclusief de reeds verschuldigde verwijlinteresten, 500.000 euro of meer
bedraagt en deze mogelijk zal aangerekend worden op het fonds, of waarvoor de tussenkomst van het fonds in de
toekomst zal gevraagd worden.

100

Nog andere aspecten bemoeilijken een exacte bepaling van het totaal aan lasten uit het verleden:
•

Het federale niveau beheert nog sommige bevoegdheden, zodat de administratie nog niet
altijd gegevens heeft over mogelijke lasten uit het verleden.

•

De lijst met lasten uit het verleden bij het beleidsdomein WVG bevatte nog dossiers die
onder de bevoegdheid van het federale niveau zijn gebleven. Tot op heden zijn alleen de
rechtszaken over de erkenning van zorgberoepen en de geschillen met betrekking tot de
THAB definitief overgedragen.

•

Lasten uit het verleden ingevolge geschillen, kunnen pas exact worden bepaald na een
definitieve uitspraak.

•

Voor sommige bevoegdheden bevatten de protocollen zelf een lijst van hangende geschillen. Zij bevatten echter geen actualiseringsverplichting tegen het einde van de overgangsperiode (bijvoorbeeld het protocol Dierenwelzijn) of verplichten alleen een inventaris op
te maken bij het begin van de overgangsperiode (bijvoorbeeld het protocol Doorvoer afvalstoffen).

•

In sommige gevallen ontbreekt een lijst met lasten uit het verleden, hoewel de betrokken
entiteiten in 2012 dergelijke lasten meldden. Zonder expliciete verklaring dat er geen lasten
uit het verleden zijn, blijft onzekerheid bestaan over de mogelijkheid dat die alsnog kunnen opduiken.

•

Het is onmogelijk de lasten uit het verleden in het kader van de bevoegdheidsoverdracht
inzake ziekenhuisinfrastructuur met zekerheid te bepalen op grond van de informatie die
op dit moment beschikbaar is (zie verder).

•

Er bestaan ook potentiële geschillen.

De Vlaamse overheid meldde met de federale diensten te hebben afgesproken dat zij (de
Vlaamse overheid) de achterstallige facturen uit het verleden zou betalen, met een mechanisme voor compensatie. Het protocol dat die afspraak had moeten vastleggen, is echter niet
ondertekend. Bovendien was de gemaakte afspraak soms onduidelijk.
Tot de lasten uit het verleden in het kader van de zesde staatshervorming horen een aantal
leningen of overgenomen schulden. De onderstaande alinea’s bieden daarvan een overzicht.
Overgenomen schuld voor de ziekenhuisinfrastructuur193
De gewesten dienen de schulden over te nemen die een gevolg zijn van de vroegere federale
investeringen in ziekenhuisinfrastructuur. Het INR concludeerde in zijn notificatie van april
2017 dat op korte termijn geen betrouwbare informatie voorhanden zou zijn om de schuld
over de deelgebieden te verdelen. Er bestaan twee opties: de schuld in de niet-verdeelde sector
op het niveau van de gemeenschappen en gewesten aanrekenen of een verdeelsleutel op basis
van de kasuitgaven gebruiken. De eind 2015 uitstaande schuld werd de nieuwe vertrekbasis
van de schuld, waaraan nieuw geïdentificeerde verplichtingen werden toegevoegd en waarvan
ermee verbonden kasbetalingen werden afgetrokken. De impact op het saldo wordt per deelgebied berekend.

193

Vlaanderen raamt de schuld op 4.963,2 miljoen euro.
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Andere lasten uit de ziekenhuisinfrastructuur
Andere lasten uit het verleden voor de gewesten volgen uit nog niet uitgevoerde herzieningen
2009-2015 ingevolge een achterstand in de controle van de jaarrekeningen van de ziekenhuizen door de FOD VVVL194, en uit de afwikkeling van de bouwkalender. De bouwkalenderprojecten 2006-2015 die nog niet in gebruik waren op 31 januari 2015, dient de Vlaamse overheid
ook nog ESR-matig aan te rekenen. Zij moet de investeringskosten ESR-matig volledig aanrekenen bij de betaling van het eerste provisionele bedrag. De ESR-impact van deze projecten
voor 2016 is bij de begrotingscontrole 2016 ingeschat op 115,6 miljoen euro. Voor een paar
projecten werd uiteindelijk in 2016 geen provisioneel bedrag aangevraagd, waardoor in 2016
maar 65,9 miljoen euro werd gerealiseerd.
De geschatte bouwkosten voor de ingebruiknames 2017-2020 bedroegen nog 817 miljoen euro.
De Vlaamse overheid heeft het INR gevraagd of zij deze projecten vanaf 2017 mocht financieren op basis van een strategisch forfait. Op grond van vorige INR-adviezen195 ging zij ervan uit
dat het INR dit systeem, waarbij zij de kasmatige verplichtingen ook ESR-matig zou mogen
aanrekenen, zou aanvaarden. Op 16 januari 2017 heeft het INR een positief advies gegeven,
dat evenwel kan wijzigen in functie van de concrete uitwerking van het voorziene financieringsmechanisme.
Herzieningen vinden plaats na controles van de FOD VVVL over een bepaald jaar. Dat geeft
aanleiding tot aanpassingen aan het budget van financiële middelen voor, onder andere, de
afschrijvingslasten en financiële lasten van de investeringen. Op het ogenblik van die herziening moet de Vlaamse overheid de volledige investeringskostprijs aanrekenen voor investeringen waarvoor geen provisioneel bedrag werd aangevraagd, en het verschil tussen de provisionele kosten en de definitieve kosten voor investeringen waarvoor wel een provisioneel krediet
werd aangevraagd.
Bij de begrotingscontrole 2016 werd de ESR-impact van de niet aangevraagde provisionele
kredieten ingeschat op 30 miljoen euro. Bij de initiële begroting en de begrotingsaanpassing
2017 werden deze uitgaven geraamd op 40 miljoen euro. De berekening van de ESR-uitgaven
heeft voorlopig alleen rekening gehouden met de eenmalige bedragen van de herzieningen.
De bedragen waarvoor geen provisioneel krediet werd aangevraagd, zijn momenteel nog niet
beschikbaar voor het INR en worden nog niet opgenomen in de berekening van de impact op
het vorderingensaldo.
Lening van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)
Het FRGE droeg op 31 december 2014 52,2 miljoen euro openstaande vorderingen aan
Vlaanderen over. De Vlaamse overheid nam deze vorderingen in 2015 als een opbrengst op in
haar balans en resultatenrekening. Zij rekende ze budgettair niet aan, aangezien het om een
uitzonderlijke opbrengst ging, maar boekte wel de rentelasten op deze leningen. Dat deed ze
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De herzieningen werden voor de meeste ziekenhuizen tot en met 2008 definitief vastgesteld na de controle door de
FOD VVVL. Dit betreft de uiteindelijke kostprijs van de investeringen in gebruik tot en met januari 2008 met een eerste
afschrijving in 2008.
Het INR-advies (d.d. 13 oktober 2015) inzake een nieuw financieringsmodel voor de ouderenzorg en het INR-advies
(d.d. 29 februari 2016) voor de ontwikkeling van het financieringsmodel ziekenhuizen in Franstalig België.
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echter op een incorrecte manier: als rentesubsidie in plaats van als rente op overheidsschuld.
De onderstaande tabel toont de geplande terugbetaling van de lening.
(in miljoen euro)
Rente
Kapitaal

2015

2016

2017

2018

1,2

1,2

1,2

0,1

Totaal
3,8

44,4

5,9

50,3

Bron: administratie

Het Participatiefonds Vlaanderen volgt de energieleningen in detail op.
De Vlaamse overheid heeft niet alleen de 52,2 miljoen euro vorderingen overgenomen, maar
ook het risico op niet terugbetaling van deze leningen. In de praktijk blijkt dat slechts bij een
heel beperkt percentage voor te komen.
Daarbuiten heeft de Vlaamse overheid ook een schuld van het FRGE overgenomen voor de
50,3 miljoen euro leningen bij de federale staat ter financiering van de energieleningen, terug
te betalen in 2017 en 2018. Daarop moet Vlaanderen een totale rente betalen van 3,8 miljoen
euro, gespreid over vier jaren.
Het saldo van de overgenomen vorderingen en schulden is voor Vlaanderen negatief. De
opbrengst bedraagt 52,2 miljoen euro (als alles wordt terugbetaald). De gecumuleerde kosten
bedragen 50,3 miljoen euro kapitaal en 3,8 miljoen euro rente voor de leningen bij de federale
schatkist. Het saldo bedraagt dus -1,9 miljoen euro.
Conclusies
Vlaanderen volgt de lasten uit het verleden ingevolge de zesde staatshervorming decentraal
op. Noch het departement Kanselarij en Bestuur, noch het departement FB kon het Rekenhof
een globaal overzicht bezorgen van de overgedragen lasten van het verleden.
Wat betreft de lasten uit het verleden verdient het aanbeveling te voorzien in een gecentraliseerde inventaris van alle overgelegde informatie ter zake om het overzicht en de transparantie te bevorderen.
Vlaanderen kon evenmin preventieve maatregelen tot betere beheersing van de lasten uit het
verleden ontwikkelen op grond van een analyse van het verloop van de transities voor vroegere
staatshervormingen bij gebrek aan voldoende detailinformatie. Het horizontaal protocol met
krachtlijnen voor de overgangsfase en de verticale protocollen zouden het risico op dergelijke
lasten volgens de Vlaamse overheid matigen.
Diverse factoren verhinderen momenteel een exacte bepaling van het totaal aan lasten uit het
verleden.
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HOOFDSTUK 9

Overdracht van personeel,
vastgoed, ICT
9.1

Overdracht apparaatkredieten

Het Rekenhof heeft de verschillende beleidsdomeinen om gegevens gevraagd over personeelsen werkingsbudgetten en de overgedragen middelen voor huisvesting in verhouding tot de
indicatieve budgetten in de budgettaire boordtabel (ETP-tabel). Deze budgettaire boordtabel
die aan de basis lag van de onderhandelingen over de zesde staatshervorming, steunt op gegevens die de federale entiteiten verstrekten. De Inspectie van Financiën en de Nationale Bank
hebben die budgetgegevens gevalideerd196.
9.1.1

Opmaak begroting

De begrotingsinstructies voor 2015 voorzagen in een aanpak op grond van zero-base-budgetting, waarvoor de gegevens in de ETP-tabel een belangrijk referentiepunt vormden. Dat
impliceerde dat de Vlaamse entiteiten alleen kredieten konden bijvragen die ze strikt nodig
hadden om de dienstverlening te kunnen verzorgen of die tijdelijk noodzakelijk waren voor
de overname van federaal personeel. De instructies voor de opmaak van de aangepaste begroting 2015 en van de begroting 2016 herhaalden het principe van de werkelijke kredietbehoefte
vanuit een zero-base-benadering, met de ETP-tabel als referentiepunt voor loonkredieten,
werkingskredieten en huisvestingskredieten (en ook beleidskredieten).
9.1.2

Opvolging begrotingsopmaak en –uitvoering

Bij de opmaak van de begrotingen 2015 en 2016 centraliseerde het agentschap Overheids
personeel (AgO) de loonkredietaanvragen en bezorgde die aan het departement Financiën
en Begroting. Volgens het AgO gebruikte het departement Financiën en Begroting die gegevens tijdens de technische bilaterale gesprekken om per beleidsdomein te bepalen of het krediet kon worden behouden op het ETP-niveau of diende te worden aangepast. Het bezorgde
het Rekenhof overzichtstabellen met vergelijkingen tussen de ETP-tabel en de kredieten die
resulteerden uit de begrotingsbesprekingen 2015 (zie ook 5.4.1).
Het departement FB hield geen aparte opvolgingstabel bij over de uitvoering van de begrotingskredieten 2015 met betrekking tot de zesde staatshervorming. Het heeft de uitvoering
van deze kredieten, net zoals voor de andere kredieten, globaal opgevolgd tijdens de monito196

Deze boordtabel moet ook worden gezien in het licht van een van de doelstellingen van de zesde staatshervorming,
met name dat de deelgebieden ook moeten bijdragen aan de sanering van de openbare financiën. Daarvoor bevat de
BFW correctiemechanismen (zie hoofdstukken 6 en 7).

104

ring en, waar nodig, per artikel besproken tijdens de technische bilaterale gesprekken voor de
begrotingsopmaak en -aanpassing 2016.
Het AgO meldde het Rekenhof dat het de benodigde loonkredieten niet heeft vergeleken met
de reële uitvoeringscijfers. Rapportering over de overgehevelde personeelsleden is volgens het
AgO onmogelijk, aangezien deze personeelsleden op verschillende wijzen in Vlimpers werden
geregistreerd, bij gebrek aan duidelijke instructies vanuit het toenmalige Gemeenschappelijk
Vlimpers Dienstencentrum (GVDC).
Voor de departementen vond de opvolging van deze kredieten in de regel plaats via de standaardrapportering.
9.1.3

Transparantie begroting en boekhouding

In veel gevallen zijn personeels- en werkingskosten niet in aparte begrotingsartikelen en basisallocaties ondergebracht. De eigenlijke uitvoeringscijfers waren dan ook dikwijls moeilijk of
niet controleerbaar. Daarom moest het Rekenhof uitgaan van de bedragen die eventueel uit de
toelichting of voorbereidende documenten bij de begroting blijken. De transparantie van de
programmatoelichtingen was in een aantal gevallen voor verbetering vatbaar.
De eigenlijke boekhouding bevat geen specifieke coderingen voor de personeels- en werkingsuitgaven met betrekking tot de overgedragen bevoegdheden. Soms bieden entiteitscodes meer
informatie, zij het zonder garanties op volledigheid. Zo zijn de aanrekeningen 2015 voor de justitiehuizen in Orafin ingevoerd met de entiteitscode van de afdeling Justitiehuizen, maar zijn
andere uitgaven voor de afdeling Justitiehuizen aangerekend met de algemene entiteitscode
van het departement WVG. Orafin toont de exacte uitgaven van de afdeling Justitiehuizen
in 2015 dus niet rechtstreeks en een controle daarop via de boekhouding is dan ook moeilijk.
9.1.4

Budgetgrootte

Uit een bevraging van het Rekenhof bij de beleidsdomeinen bleek dat de vereiste budgetten
steeds binnen de budgetten vielen waarin de ETP-tabel voorzag197, met uitzondering van het
budget voor het beleidsdomein MOW. Ook de 2 miljoen euro overgedragen werkingsmiddelen voor de THAB waren in 2016 ontoereikend. De werkingskosten werden, in overeenstemming met de overeenkomst van 15 januari 2016 met de FOD SZ voor 2016, aangerekend volgens het principe van activity based costing. De werkelijke kosten overtroffen de overgedragen
kredieten met 0,9 miljoen euro. De meerkosten ten opzichte van 2015 hadden voornamelijk
betrekking op de doorrekening van bijkomende kosten voor ICT en het gebouw.
Volgens de Vlaamse administratie is de ETP-tabel voor het beleidsdomein MOW opgesteld vanuit het toenmalige standpunt van de federale overheid, dat geen rekening hield
met bevoegdheden in de grijze zones, de materies waarover onduidelijkheid bestond over
de bevoegdheidssfeer (bijvoorbeeld vaarbewijzen en uitzonderlijk transport). Toen deze
bevoegdheden alsnog werden toegewezen aan de gewesten, bleek dan ook dat de ETP-tabel
noch met personeels- en werkingskosten, noch met ontvangsten en uitgaven daarvoor, reke-

197

Voortzetting van de bestaande activiteiten, zonder bijvoorbeeld ICT- investeringen.
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ning had gehouden. Dat bemoeilijkte de implementatie van de bevoegdheid door de gewesten
(zie 5.4.4).
Voor de werkingsuitgaven werd gerekend met zogenaamde rugzakjes van ongeveer 8.000 euro,
die forfaitaire werkingskosten per overgedragen personeelslid vertegenwoordigden. De zesde
staatshervorming gaf echter ook aanleiding tot tal van noodzakelijke investeringen in informaticatoepassingen en -systemen (zie verder 9.4).
De bevoegdheidsoverdracht viel ook samen met de besparingen op personeels- en apparaatskredieten waarin het regeerakkoord 2014-2019 voorzag: een vermindering met 1.950 personeelsleden en een recurrente besparing op apparaatskredieten van 101,5 miljoen euro. Enkele
entiteiten die de impact van de zesde staatshervorming ondervinden bleven buiten de besparingsdoelgroep (bijvoorbeeld het agentschap Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, VDAB). Het
Rekenhof heeft over de besparingen in het algemeen en de personeelsbesparingen in het bijzonder aan het Vlaams Parlement gerapporteerd in afzonderlijke verslagen198.
Dat in totaal minder personeelsleden werden overgeheveld dan waarin de ETP-tabellen voorzagen, zorgde mede voor een neerwaarts effect op de vereiste apparaatskredieten (loonkredieten en gerelateerde rugzakjes voor de werking). De onderstaande tabel overziet de belangrijkste van deze gevallen.
Tabel 18 – Geraamde versus gerealiseerde personeelsoverdrachten
Bevoegdheid
Aankoopcomités

Over te komen
personeel in ETP
tabel (VTE)
109

Effectief
overgekomen
personeel (VTE)
71

Gesloten jeugdinstellingen

137,3

27

Justitiehuizen

573,8

534,9

Belgisch Interventie- en Restitutieniveau (BIRB)

87,5

66,5

Mobiliteit

56,8

51,7

Bron: ETP – tabel en overzichtstabel AgO

In enkele gevallen (aankoopcomités, gesloten jeugdinstellingen199 en mobiliteit) vergde dat
een compensatie door bijkomende aanwervingen. Die vonden evenwel in het begrotingsjaar
2015 niet volledig plaats.
198

199

Uitvoering van de besparings- en begrotingsmaatregelen 2015 , Vlaams Parlement, Document 37-A (2016-2017) – Nr. 1,
van 3 november 2016, en Personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid, Vlaams Parlement, Document 37 (20162017) – Nr. 1, van 19 oktober 2016.
De ETP-tabel voorzag in een overheveling van 137,3 VTE die waren tewerkgesteld in de federale gesloten centra te
Everberg en Tongeren. Het over te dragen personeel had voornamelijk het statuut van penitentiaire beambten. De
Vlaamse overheid had echter geen baat bij de overdracht van dit personeelstype, aange-zien het niet voldeed aan het
profiel van het opvoedend personeel van gelijkaardige Vlaamse centra. De FOD Justitie wou deze penitentiaire beambten ook liever niet zien vertrekken naar de deelstaten wegens de constante nood aan nieuw personeel in het federale
gevangeniswezen en de geplande opening van nieuwe gevangenissen. De meesten van deze beambten wensten evenmin naar de deelstaten te gaan. Zij kregen een nieuwe functie in het federale gevangeniswezen. Slechts 27 beambten
wensten te worden overgeheveld naar de Vlaamse overheid: 6 van de gesloten jeugdinstelling te Tongeren en 21 van
de gesloten jeugdinstelling te Everberg. De Vlaamse overheid zal het gesloten centrum te Everberg omvormen tot een
reguliere, volwaardige gemeenschapsinstelling en Tongeren tot Vlaams Detentiecentrum. Daartoe keurde de Vlaamse
Regering op 4 april 2014 voor Everberg een uitbreiding van het personeelskader met 31 VTE goed, en op 3 maart 2015
voor Tongeren een uitbreiding met 23 VTE. Deze personeelsuitbreidingen werden ingevuld met de overgekomen federale personeelsleden en via aanwervingen. Een gedeelte van het ETP-budget is daarvoor gebruikt.
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Anderzijds werd door de VDAB voor de PWA-maatregel meer personeelscapaciteit overgenomen. Van de 328 overgekomen personeelsleden, waren 102 personen deeltijds tewerkgesteld
als PWA-beambte en deeltijds door een PWA-vzw dienstenchequeonderneming. Gezien,
door beslissing van de Vlaamse Regering, een cumul tussen beide niet meer mogelijk is (vanaf
1 januari 2017), komen die personeelsleden voltijds in dienst bij de VDAB. De ETP-tabel voorzag alleen in de personeelsoverdracht van de RVA en deze bedroeg slechts 267,4 VTE’s.

9.2

Overdracht van personeel

9.2.1

Algemeen

De meeste bevoegdheidsoverdrachten naar aanleiding van de zesde staatshervorming traden
in werking op 1 juli 2014. Op dat moment beschikten de gemeenschappen en gewesten nog
niet over het personeel of de middelen om deze nieuwe bevoegdheden te kunnen uitoefenen.
De overdracht daarvan vond immers pas plaats vanaf 1 januari 2015.
Voor de meeste bevoegdheidsoverdrachten geschiedde de personeelsoverdracht op 1 januari
2015. In sommige gevallen vond de operationalisering of uitvoering van de bevoegdheidsoverdracht pas op een latere datum plaats, zodat ook het personeel pas op een later tijdstip overkwam, zoals op 1 januari 2016 voor de controle op beschikbaarheid200. Voor een beperkt aantal
andere bevoegdheden op het vlak van de sociale zekerheid, gezondheidszorg en arbeidsmarkt,
vindt de operationalisering pas plaats in 2017 of later.
De federale overheid en de gemeenschappen en gewesten sloten een groot aantal protocollen201 met afspraken om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren tijdens de overgangsperiode, tussen 1 juli 2014 en 31 december 2014, en eventueel daarna, tot de effectieve
operationalisering en de daadwerkelijke overdracht van personeel.
Op personeelsvlak betekende dat meestal dat de over te dragen, federale personeelsleden hun
taken in de overgangsperiode verder uitvoerden onder het administratieve gezag van de federale minister, maar onder het functionele gezag van de gemeenschaps- of gewestministers,
die vanaf 1 juli 2014 een eigen beleid konden voeren. Dat was evenwel niet het geval voor de
bevoegdheden die aan de VDAB werden overgedragen. De betrokken ambtenaren stonden
vanaf hun overdracht wel op de loonlijst van de VDAB, maar bleven de federale taken uitvoeren tot aan de effectieve bevoegdheidsoverdracht of operationalisering, zodat de federale
capaciteit gewaarborgd bleef.
Er werd ook beslist waar nodig voorhoedes van federale personeelsleden naar de gemeenschappen en gewesten te sturen om de overgang in beleidsuitvoering van het ene niveau naar
het andere te vergemakkelijken. Voor een aantal belangrijke bevoegdheidsoverdrachten werd
zo’n voorhoede als een noodzaak of verplichting beschouwd202, voor de andere als een mogelijkheid.
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Voor deze maatregel vond een effectieve personeelsoverdracht plaats op 1 januari 2016. Vanaf 1 april en 1 juli 2015
werden de federale ambtenaren (facilitatoren en vrijwilligers) wel al door de VDAB betaald.
Zie bijlage 1 – Overzicht van de protocollen in de overgangsfase.
Zie nota aan de federale Ministerraad van 2 december 2013.
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In de overgangsperiode was Vlaanderen dus bevoegd, zij het zonder personeel of middelen,
maar soms wel met een voorhoede van federale ambtenaren.
9.2.2

Juridische grondslag voor de overdracht van personeel

Als gevolg van de zesde staatshervorming heeft de federale regering volledige diensten of
dienstonderdelen overgedragen aan de gemeenschaps- en gewestregeringen. Deze regeringen
dienden op hun beurt de overgedragen personeelsleden in te passen in de diensten van hun
administratie.
De overdracht van personeelsleden geschiedde overeenkomstig artikel 88, §1 en §2, van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (BWHI) en het koninklijk
besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale
ministeries overgaan naar de gemeenschaps- en gewestregeringen en naar het verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
Het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989
vermeldt alle diensten van de federale en programmatorische overheidsdiensten waarvan personeel diende te worden overgedragen naar de gemeenschappen en gewesten. Personeelsleden
van een integraal overgedragen dienst werden ambtshalve overgeheveld. Alleen in gedeeltelijk
overgedragen diensten konden personeelsleden de overstap vrijwillig maken.
Het voornoemde koninklijk besluit van 25 juli 1989 wordt al 25 jaar gebruikt om federale personeelsleden bij een staatshervorming over te dragen aan gemeenschappen en gewesten. Dit
besluit beoogt twee belangrijke waarborgen: (1) de gemeenschappen en gewesten verkrijgen
competente personeelsleden en (2) het administratief en geldelijk statuut van de overgedragen personeelsleden blijft behouden (artikel 4).
Voor instellingen zoals het BIRB of de RVA, die geen FOD waren, maar waarvan de personeelsleden werden overgedragen aan de gemeenschappen en gewesten, gelden de koninklijke
besluiten ter uitvoering van de wet van 13 maart 1991 betreffende de afschaffing of de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten. Veelvuldig wordt
verwezen naar het bovengenoemde koninklijk besluit van 25 juli 1989. De personeelsoverdracht verliep dus op analoge wijze.
Ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 droegen verscheidene koninklijke
besluiten de federale personeelsleden ad nominatim over aan de Vlaamse Regering. Die
besliste op 25 juli 2014 over de verdeling van de nieuwe bevoegdheden over de bestaande
beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Zij wees de overgehevelde bevoegdheden meestal
toe aan het beleidsdomein waarvan de bevoegdheden het best aansloten bij de nieuwe
bevoegdheid. Zo hevelde zij het schoonmaakpersoneel van de justitiehuizen over naar het
Agentschap Facilitair Bedrijf in het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, in plaats van naar
het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De overgedragen personeelsleden
kwamen niet alleen in de departementen terecht, maar ook in de agentschappen.
Artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 bepaalt dat de overgedragen personeelsleden hun hoedanigheid, graad of klasse en administratieve en geldelijke anciënniteit behouden. Ondanks bezwaren van de Vlaamse overheid werd dit koninklijk besluit ongewijzigd
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toegepast. De diensten van de Vlaamse overheid (DVO) waren immers van oordeel dat een
aanpassing van het besluit nodig was omdat de personeelsstatuten van de verschillende overheden steeds meer uiteen groeien. Zo waren de DVO voorstander van een maximale overdracht van personeelsleden op grond van vrijwilligheid, met inspraak van de ontvangende
overheid in de effectieve selectie van de kandidaten op basis van competenties en a rato van
het vereiste aantal. De DVO waren voorts van mening dat alleen de geldelijke anciënniteit
moest behouden blijven, en niet meer de administratieve anciënniteit. Op geen van beide
punten werd ingegaan.
Om de overdracht van het federale personeel juridisch te verankeren, heeft de Vlaamse
Regering het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 gewijzigd. Zij keurde de wijziging
principieel goed op 28 november 2014 en definitief op 13 november 2015. Deze beslissingen
maakten het mogelijk personeelsleden van de federale overheid vanaf 1 januari 2015 over te
hevelen, met behoud van verworven rechten en met inschakeling in de Vlaamse loopbanen203.
Vlaanderen schaalde de overgedragen personeelsleden in een Vlaamse salarisschaal of een
overgangsschaal in, zodanig dat hun bezoldiging op datum van de overdracht bij de Vlaamse
overheid niet lager was dan bij de federale overheid. Daarvoor heeft de Vlaamse overheid de
eigen bezoldiging vergeleken met de totale federale204. Zij behield de toelagen en vergoedingen die niet-generieke looncomponenten betroffen, alleen als aan de toekenningsvoorwaarden bij de Vlaamse overheid was voldaan. Om pensioenverlies te vermijden werd voor personeelsleden 55+ in een extra weddeverhoging voorzien. In een aantal gevallen zal de Vlaamse
pensioenberekening immers een lager resultaat geven dan de federale. Maaltijdcheques genereren aan Vlaamse kant immers geen pensioenrechten, terwijl de federale overheid de premie
voor competentieontwikkeling wel valideert.
Het koninklijk besluit van 25 juli 1989 bevat geen bepalingen over de verlof- en ziekteregeling
van de overgehevelde personeelsleden, noch over het arbeidsstelsel. Vanaf de overhevelingsdatum geldt daarvoor alleen het Vlaams personeelsstatuut, hoewel lopende afwezigheden en
regelingen wel konden worden voortgezet tot aan de voorziene einddatum.
9.2.3

Voorhoede

De Interfederale Task Force sprak op 5 juni 2013 af dat een voorhoede alleen nodig was voor
de grote diensten die volledig werden overgedragen. Bovendien eisten de gemeenschappen en
gewesten dat de voorhoede voor elke entiteit kwalitatief en kwantitatief gelijkaardig zou zijn.
Een nota aan de federale Ministerraad van 2 december 2013 gaf aan dat voor elf opgesomde
over te dragen bevoegdheden in een voorhoede van federale ambtenaren moest worden voorzien. Voor de andere bevoegdheden kon in een voorhoede worden voorzien.
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De betrokken personeelsleden gingen over met hun graad (of een gelijkwaardige graad) en in hun hoedanigheid van
statutair personeelslid, stagiair, contractueel personeelslid (onbepaalde of bepaalde duur), gesco, enz. Zij behouden
hun administratieve en geldelijke anciënniteit. De laatste functioneringsevaluatie blijft geldig tot de toekenning van
een nieuwe evaluatie. Federale ambtenaren die vóór de overdracht slaagden voor een overgangsexamen naar een
hoger niveau, maar nog niet werden bevorderd, behouden hun rechten op bevordering bij de Vlaamse overheid. Wie
vóór de overdracht was ingeschreven voor deelname aan een overgangsexamen, een competentiemeting of een gecertificeerde opleiding kan daaraan nog deelnemen.
De federale bezoldiging bestaat uit het salaris en generieke toelagen zoals vakantiegeld en eindejaarstoelage; de bezoldiging DVO bestaat uit het salaris, generieke toelagen zoals vakantiegeld en eindejaarstoelage en het gebruteerde
voordeel van de maaltijdcheques. Het verschil tussen beide bezoldigingen is het inschalingsvoordeel.
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Met zo’n voorhoede stelde de federale overheid personeelsleden ter beschikking om aan de
gemeenschappen en gewesten kennis en informatie over te dragen en ze aldus maximaal te
informeren over alle aspecten van beleid en uitvoering van de over te dragen bevoegdheid. Zo
konden de gemeenschappen en gewesten zich optimaal voorbereiden op de uitoefening van
de overgedragen bevoegdheid.
Uit de antwoorden van de verschillende diensten van de Vlaamse overheid blijkt dat in vier op
de elf gevallen waarin een voorhoede als noodzakelijk (verplicht) werd aanzien, de voorhoede
niet werd gevraagd omdat zij uiteindelijk niet nodig bleek te zijn. Het gaat om de bevoegdheden: Rampenfonds, Participatiefonds, THAB en dierenwelzijn. In een vijfde geval, nl. voor
de bevoegdheid technische keuring van voertuigen, vroeg het beleidsdomein MOW een voorhoede, maar kwam die niet.
Vlaanderen heeft weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid een voorhoede te vragen
voor andere bevoegdheden dan de verplichte. Het deed dat alleen voor bevoegdheden in de
beleidsdomeinen WSE, WVG en MOW. Bovendien ging de federale overheid op die vraag
nagenoeg nooit in. Zo stuurde zij de verplichte voorhoede voor de erkenning van de zorgberoepen naar WVG, maar geen enkele niet verplichte voorhoede, hoewel WVG daarom had
verzocht. Daarentegen stuurde zij de gevraagde, maar niet verplichte voorhoede voor het luik
binnenvaart naar MOW, maar niet de verplichte voorhoede voor de technische keuring van
voertuigen.
De voorhoede van personeelsleden voor de aankoopcomités was volgens de Vlaamse administratie kwantitatief en kwalitatief ook ontoereikend. Zo werd de nood aan inzicht in processen,
aan IT en aan inside-informatie volgens haar onvoldoende of op een verkeerde wijze ingevuld.
Begeleiding diende te gebeuren door mensen die in federale dienst bleven. Volgens het federale niveau werd vóór de regionalisering al akkoord gegaan met een voorstel van het Vlaams
Gewest om personeelsleden van de Dienst Vastgoedakten toe te laten een stage uit te voeren
bij diverse aankoopcomités, ter voorbereiding van de regionalisering. De voorhoede werd dan
ook beschouwd als een voortzetting van de al aangegane engagementen ten opzichte van het
Vlaams Gewest en de uitbreiding ervan naar de andere gewesten.
In de meeste gevallen stelde de federale overheid de voorhoede-ambtenaren wel tijdig ter
beschikking. Zij stelde ze echter niet volledig vrij voor de voorbereiding van de bevoegdheidsoverdracht, maar liet ze die voorbereiding combineren met hun gewone werkzaamheden voor
de federale overheid. Zij bleven ook in federale loondienst, behalve bij de VDAB. Vaak ging de
voorhoede later wel over naar de Vlaamse overheid.
De facilitatoren die ambtshalve op 1 april 2015 naar de VDAB overgingen in het kader van de
maatregel controle beschikbaarheid, bleven tot 1 januari 2016, datum van de effectieve overdracht van de bevoegdheid, bij de RVA werken. Deze experten waren immers nog nodig bij
de federale overheid. Wel werden opleidingen georganiseerd. De VDAB diende echter eigen
personeel in te schakelen, dat zich eerst de bestaande, federale processen diende eigen te
maken en dat vervolgens nieuwe, Vlaamse processen moest uitwerken. De federale overheid
ging niet in op de vraag van de VDAB naar experten voor de maatregel PWA/leefloners. Zij
voorzag wel in opleidingen.
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De Vlaamse Regering wees in haar antwoord op het gebrek aan een facilitaire voorhoede,
personeelsleden die vanuit centraal logistieke of technische diensten een bijdrage konden
leveren aan de facilitaire noden van over te dragen gebouwen en personeelsleden.
9.2.4

Eigenlijke overdracht van personeel

9.2.4.1 Bevoegdheidsoverdracht met of zonder overdracht van personeel
Niet elke bevoegdheidsoverdracht in het kader van de zesde staatshervorming ging gepaard
met een overdracht van personeel205. In feite werd voor een derde van de beleidsdomeinen
niet voorzien in een personeelsoverdracht. Het gaat om de beleidsdomeinen IV, OV, CJSM
en RWO. De andere beleidsdomeinen kregen soms evenmin een personeelsoverdracht voor
kleinere overgedragen bevoegdheden.
In de meeste gevallen echter bracht de overdracht van bevoegdheden ook een overdracht van
federale ambtenaren (statutairen of contractuelen) mee door een overheveling bij koninklijk
besluit. In één geval bleef het koninklijk besluit echter uit, namelijk bij de overheveling van
het federale participatiefonds aan de drie regionale vennootschappen (beleidsdomein EWI).
Het Vlaams Gewest is vragende partij voor zo’n koninklijk besluit, maar de andere gewesten
niet.
Voor de personeelsleden die door de vereffening van het federale participatiefonds op 1 juli
2014 moesten overgaan naar de nv Participatiefonds Vlaanderen, werd de overdracht geregeld in een driepartijenovereenkomst tussen het federale participatiefonds in vereffening, de
betrokken personeelsleden en de nv Participatiefonds Vlaanderen. Een aantal andere personeelsleden opteerde voor een arbeidsovereenkomst met de nv PMV (de moedermaatschappij).
De bevoegdheidsoverdracht zonder overdracht van personeel had soms gevolgen voor de
expertiseopbouw. Zo werd vanuit de POD MI of DIBISS geen federale expertise overgedragen voor de respectieve maatregelen activering leefloners en werkgeversbijdragekortingen. De
VDAB diende zelf intern kennis op te bouwen en personeel te verschuiven. De federale overheid voorzag wel in opleidingen.
9.2.4.2. Aantallen overgedragen personeelsleden
Er werden tal van tabellen opgemaakt met het aantal personeelsleden dat moest worden overgedragen. Het Rekenhof ging uit van de personeelsgegevens in de ETP-tabel van 19 februari
2014 en in de nota aan de Vlaamse Regering van 28 november 2014206. Het vergeleek die gegevens met de informatie in de antwoorden van de entiteiten op een vragenlijst en stelde vast dat
in werkelijkheid minder personeelsleden werden overgedragen dan voorzien in de ETP-tabel,
met gevolgen voor de uiteindelijke personeelskosten. Bovendien ging de ETP-tabel uit van
gemiddelde personeelskosten in plaats van reële207. De tabel bevatte overigens niet alle personeelsuitgaven. Zo ontbrak de loonmatigingsbijdrage.
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Zo werd de pachtwetgeving overgeheveld naar de gewesten, maar eventuele wijzigingen zullen worden opgevolgd
door de bestaande juridische dienst van het departement LV.
VR 2014 2811 DOC.1217/1.
Zie verslag Vlaamse Taskforce van 17 juni 2014.
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De grootste overdracht van personeelsleden in het kader van de zesde staatshervorming vond
plaats in de beleidsdomeinen WVG en WSE. Ook het beleidsdomein FB kende een sterke
verhoging van het aantal personeelsleden op 1 januari 2015. Deze verhoging is echter vooral
toe te schrijven aan de overdracht van 367 personeelsleden in het kader van de vijfde staatshervorming, met name voor de bevoegdheid successie- en registratierechten.
Tabel 19 – Personeelsoverdrachten per beleidsdomein208
Beleidsdomein/entiteit/bevoegdheid

209

Aantal208

Datum overdracht personeel

Kanselarij en Bestuur (inclusief schoonmaakpersoneel
Justitiehuizen)

36

1 januari 2015

Financiën en Begroting (Aankoopcomités)

78

1 januari 2015

Economie, Wetenschap en Innovatie
(Agentschap Ondernemen en Participatiefonds)

24

Tussen 1 juli 2014 en 2016

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

729

1 januari 2015 + 1 januari 2016

Werk en Sociale Economie209

512

Tussen 2015 en 2017

Landbouw en Visserij

67

1 januari 2015

Leefmilieu, Natuur en Energie

26

1 januari 2015

Mobiliteit en Openbare Werken

59

1 januari 2015

TOTAAL
FAMIFED
p.m. Financiën en Begroting (Successie- en registratie
rechten) (5de staatshervorming)

1.531
650

Over te dragen tot 31 december
2019

367

1 januari 2015

Bron: Rekenhof

9.2.4.3 Evaluatie van de personeelsoverdrachten
Kwantiteit en kwaliteit
Een minderheid van de beleidsdomeinen (3/8) meldde geen enkel probleem met de kwantiteit (aantal) of de kwaliteit (competenties en vaardigheden) van de overgedragen personeelsleden. Een meerderheid (5/8) was echter van mening dat de federale overheid voor een aantal
belangrijke overgedragen bevoegdheden te weinig of onvoldoende gekwalificeerd personeel
overdroeg. Vaak ging dat ook samen. Bij de overdracht had de Vlaamse overheid volgens
de Vlaamse administratie geen enkele keuzemogelijkheid. De niet-ambtshalve overdracht
steunde op een keuzerecht voor het federale personeel op grond van anciënniteit. Daardoor
gingen vooral mensen met ervaring over, die echter ook de pensioenleeftijd benaderden, met
een zekere uitstroom tot gevolg.
Zo droeg de federale overheid voor de aankoopcomités slechts 71 VTE over aan het beleidsdomein FB, in plaats van de 109 VTE waarin de ETP-tabel had voorzien. Dat vormde een
probleem door de historische dossierachterstand en de leeftijdspiramide van de overgedragen
personeelsleden. Bovendien gingen onvoldoende personeelsleden over met het profiel van
208
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Deze informatie, die verwijst naar het aantal effectief overgedragen personeelsleden (koppen), werd verstrekt door de
ondervraagde diensten. Het opgegeven aantal voor FAMIFED is echter een raming, cfr. beslissing Vlaamse Regering
van 28 november 2014, VR 2014 2811 DOC. 1217/1. Deze raming zal waarschijnlijk naar beneden moeten worden herzien. Het departement WVG voorziet ook in een personeelsoverdracht vanuit het RIZIV op 1 januari 2019. Volgens het
huidige personeelsplan van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG) gaat het om 11 VTE.
Naar het departement WSE werden 65 personeelsleden overgedragen; naar de VDAB 447 personeelsleden, onder wie
328 in het kader van de PWA-maatregel op 1 januari 2017.
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commissaris of schatter, zodat bijkomende aanwervingen nodig waren. Het beleidsdomein
FB vroeg toelating om dertig bijkomende vacatures in te vullen, waarvan twaalf specifiek voor
de afdeling vastgoedtransacties. Budgettair was dat geen probleem, aangezien de budgetten
in de ETP-tabel uitgingen van een grotere personeelsoverdracht.
Het beleidsdomein WVG ontving alleen voor de bevoegdheid erkenning gezondheidszorgberoepen voldoende personeelsleden. Voor de andere gezondheidszorgbevoegdheden ontving
het te weinig personeel. Bovendien bleken veel overgedragen VTE vooral geschikt te zijn voor
uitvoerende taken, terwijl het AZG ook instaat voor beleidsvoorbereidende en beleidsevaluerende taken. WVG had voor de aanwerving van extra personeel echter geen ruimte door
de besparingen en de koppenafbouw die de Vlaamse Regering oplegde. Het AZG vroeg de
Vlaamse Regering wel om extra aanwervingen op grond van een nieuw personeelsplan, maar
zij weigerde dat. In de praktijk voeren de personeelsleden van het AZG dan ook tal van nieuwe
beleidsvoorbereidende taken uit, bovenop hun andere taken.
Vóór de personeelsoverdracht op 1 januari 2015 daalde de effectief beschikbare personeelscapaciteit voor de justitiehuizen zo sterk, in het bijzonder door de uitstroom van justitieassistenten en VCET-medewerkers die kerntaken uitvoerden, dat compensatie moeilijk werd,
mede door opeenvolgende beslissingen om geen nieuwe aanwervingen met contracten van
onbepaalde of bepaalde duur aan te gaan. Door gezamenlijke inspanningen aan federale en
Vlaamse kant werd een aantal op 31 december 2014 aflopende contracten van bepaalde duur
nog wel met één jaar verlengd. Bovendien werden onvoldoende personeelsleden overgedragen met kennis van loonmateries, financieel management of ICT-systemen. Deze ondersteunende expertise was nochtans noodzakelijk voor de continuïteit van de interne werking en
dienstverlening van de afdeling Justitiehuizen.
Voor de overgedragen bevoegdheid controle op de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt, droeg
de RVA op 1 april 2015 71 facilitatoren ambtshalve over aan de VDAB. Op 1 juli 2015 kwamen
nog eens 34 vrijwilligers over. Hoewel de overgedragen personeelsleden vanaf dan op de loonlijst van de VDAB stonden, kon de VDAB de operationalisering van de controle- en sanctioneringsbevoegdheid pas overnemen na goedkeuring van het federaal normatief kader in een
koninklijk besluit. De VDAB kon de maatregel daardoor pas vanaf 1 januari 2016 zelf uitvoeren. Tot dan bleven deze experts nodig bij de federale overheid. Eind 2015 werd wel voorzien
in opleidingen. Bovendien blijkt dat slechts de helft van de overgedragen facilitatoren bij de
VDAB dezelfde expertentaak blijft uitoefenen als bij de RVA. De andere helft werd consulent
bij de VDAB. Ook de meeste vrijwilligers verloren een inhoudelijke band met de maatregel
controle op de beschikbaarheid en werken in verscheidene VDAB-diensten. De ambtshalve
personeelsoverdracht voor de PWA-maatregel vond plaats op 1 januari 2017, vroeger dan de
bevoegdheidsoverdracht. Een belangrijk deel van de overgedragen 328 PWA-beambten kreeg
eveneens andere taken toebedeeld in de (regionale) VDAB-diensten. De personeels- en
bevoegdheidsoverdrachten bij de VDAB vonden eerder laattijdig plaats doordat de overgedragen materie complex is, en de VDAB opteerde ervoor de maatregelen te hervormen en te
integreren met al bestaande Vlaamse maatregelen, om een optimale inpassing in het Vlaams
arbeids- en tewerkstellingsbeleid te realiseren.
Het beleidsdomein LNE ontving geen personeel voor de overgedragen bevoegdheid inzake
distributienettarieven, doordat het personeel niet tot overdracht bereid was. LNE had voor
deze bevoegdheid behoefte aan 6 VTE. Het nam 3 VTE in 2014 in dienst en de overige in 2015.
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Voor de bevoegdheidsoverdracht inzake dierenwelzijn ontving LNE wel het voorziene aantal
personeelsleden, maar dat aantal bleek in functie van nieuw Vlaams beleid niet te volstaan.
Ook het beleidsdomein MOW gaf aan dat het te weinig en onvoldoende kwalitatief personeel
ontving. Het had dan ook de indruk dat de federale FOD M&V vooraf intern al personeel
had verschoven en de over te dragen taken of bevoegdheden minimalistisch interpreteerde.
Minder personeel was geneigd vrijwillig over te gaan omwille van minder gunstige voorwaarden (bijvoorbeeld een in tijd toenemend loonverschil). Behalve een zekere demotivatie
bemoeilijkte een stroef verlopende kennis- en informatiedeling de integratie van overgedragen personeelsleden.
Tijdigheid
De personeelsoverdrachten vonden voor de meeste beleidsdomeinen tijdig plaats. Laattijdige
overdrachten hadden doorgaans te maken met een latere operationalisering van de overgedragen bevoegdheden.
Extra kosten
Voor de meeste beleidsdomeinen bleven de extra kosten beperkt. Zij hadden vooral te maken
met vorming. Het onthaal van de overgedragen personeelsleden verschilde echter niet wezenlijk met dat van nieuwe personeelsleden.
Specifieke knelpunten
Slechts een beperkt aantal beleidsdomeinen meldde specifieke knelpunten bij de personeelsoverdracht.
Bij de overdracht van de bevoegdheid aankoopcomités aan het beleidsdomein FB vormden de
verschillen in organisatiecultuur, bijvoorbeeld een verschuiving van aansturing op grond van
werktijd naar aansturing op normen (het aantal afgewerkte akten) een probleem. De schrapping van een aantal toelagen en vergoedingen maakte voorts dat een aantal federale commissarissen de verantwoordelijkheid van commissaris niet meer wilden dragen.
In het beleidsdomein EWI vormde het al vermelde ontbreken van een koninklijk besluit voor
een onmiddellijke overdracht van het personeel van het federale participatiefonds naar de
gewestelijke fondsen een knelpunt.
In het beleidsdomein MOW heerste bij de overgedragen personeelsleden ongenoegen over
de loopbaanevolutie en de verloning, die bij de Vlaamse overheid minder gunstig zijn dan bij
de federale overheid, met een in de tijd toenemend loonverschil. Dat had een demotiverend
effect, vooral op de ambtshalve overgedragen personeelsleden.
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9.2.5

Inschaling van overgedragen personeelsleden

Aanlevering van gegevens
De aanlevering van de personeelsgegevens voor de inschaling van het overgedragen personeel
nam tijd in beslag, was arbeidsintensief en vergde overleg. Het tijdstip waarop informatie
werd aangereikt, varieerde. Occasionele informatie-uitwisseling blijft bovendien noodzakelijk, bijvoorbeeld voor een correcte uitbetaling van de competentiepremie. Alleen in het
beleidsdomein MOW verliep de aanlevering van personeelsgegevens moeizaam en werden
problemen gemeld.
Inschaling
De inschaling van de overgedragen personeelsleden in de passende Vlaamse salarisschaal en
loopbaan, steunde op een vergelijking van de totale federale bezoldiging met de totale bezoldiging bij de diensten van de Vlaamse overheid210.
De brutojaarbedragen lagen in de Vlaamse salarisschalen op bepaalde trappen lager dan in de
federale, onder meer doordat de federale weddeschalen tweejaarlijkse verhogingen kennen en
de Vlaamse salarisschalen doorgaans driejaarlijkse.
In ongeveer de helft van de gevallen lag het Vlaams brutojaarsalaris op de datum van de overheveling lager dan het federale. Het brutojaarsalaris is immers geen verworven recht211, maar
de totale Vlaamse bezoldiging was op die datum altijd minstens even hoog als de federale.
Gemiddeld was er zelfs een verhoging met 4%.
Het beleidsdomein LV signaleerde voor de overgedragen bevoegdheid BIRB een probleem
bij de inschaling van ingenieurs-informatici als adjunct van de directeur en niet als ingenieur-informaticus. Sinds 2004 kent het federaal niveau geen aparte salarisschalen meer voor
ingenieurs-informatici. Het kon voor attachés wel diplomavereisten stellen (bijvoorbeeld het
bezit van een ingenieursdiploma), maar vertaalde dat niet meer in een aparte loopbaan212.
Bij de regionalisering schaalde de Vlaamse overheid de ingenieurs-informatici van de BIRB
in een passende Vlaamse (overgangs)salarisschaal in, niet als ingenieur-informaticus, maar
als adjunct van de directeur. Bij de start vormt dit loopbaantraject geen probleem, aangezien
de betrokkene evenveel verdiende als voorheen. Op termijn stelt zich echter een probleem
door minder periodieke verhogingen en een sneller bereikt salarisplafond. Die maken het
loopbaanperspectief minder gunstig. Een overgangsbepaling voorzag daarom in een examen
waarmee een overgedragen federaal attaché met het diploma van ingenieur-informaticus kan
overstappen naar het loopbaanpad voor ingenieur-informaticus bij de Vlaamse overheid213.
210

211

212
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De generieke federale bezoldigingscomponenten bestonden uit het salaris, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en
eventuele weddecomplementen. Die bij de Vlaamse overheid bestonden uit het salaris, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage en maaltijdcheques.
Artikel 88, §1 en §2, van BWHI van 8 augustus 1980 maakt immers melding van het behoud van de bezoldiging, en dat
is ruimer dan alleen het brutosalaris.
Wel konden ingenieurs-informatici op het federaal niveau soms meer verdienen dan een gewone adjunct op basis van
een functieweging.
Als de betrokkene op het federaal niveau in dienst kwam met een specifiek examen waarvoor een diplomavereiste
gold, kan worden volstaan met (minstens) een gesprek voor een jury (artikel VI 158 VPS, besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2015 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006).
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Het departement LV diende deze problematiek te regelen in het kader van het PEP en binnen
de bestaande kredieten.
Budgettaire meerkosten na het advies van de Raad van State
De onderhandelingen over het ontwerpbesluit in sectorcomité XVIII gaven geen aanleiding
tot wijzigingen aan het ontwerpbesluit. Met de vakbonden werd immers een protocol van
niet-akkoord gesloten. Het advies van de Raad van State van 30 juli 2015 zorgde daarentegen
wel voor aanpassingen aan de definitieve tekst van het besluit.
Zo diende de Vlaamse overheid de geldelijke anciënniteit die zij bij 56 personeelsleden met
een nieuwe federale schaal niet in aanmerking nam, toch over te nemen. Ook diende zij de
federale loopbaanrechten voor 247 statutaire personeelsleden met een gegarandeerde federale loopbaanstap te behouden. Dat vereist voor de betrokkenen een herinschaling op datum
van de gegarandeerde federale loopbaanstap.
Deze bijkomende maatregelen zorgden voor budgettaire meerkosten, die het begrotingsakkoord van 28 november 2014 ten laste legde van de beschikbare middelen. De geraamde budgettaire weerslag van beide maatregelen samen, berekend op de populatie van de op 1 januari
2015 overgedragen personeelsleden, zal in een periode van zeven jaar (2015-2021) opklimmen
tot jaarlijks 1,276 miljoen euro. Nog 84 overgedragen statutaire personeelsleden zijn ingeschreven voor een competentietest. Als 20% onder hen slaagt, genereert dat op termijn jaarlijks 109.000 euro meerkosten. Op dit ogenblik heeft het Juridisch Kenniscentrum van het
Agentschap Overheidspersoneel (AgO) nog geen zicht op de proeven die de federale overheid
na 1 januari 2015 heeft georganiseerd, noch op het aantal effectief geslaagden.
Inschalingskosten voor het overgedragen personeel
Het Juridisch Kenniscentrum van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) berekende de
inschalingskosten voor het overgedragen personeel – dat is de verhoging van de totale loonkosten door het verschil tussen de federale bezoldiging en de Vlaamse bezoldiging – op grond
van de gegevens in het centrale personeelssysteem en die van de betrokken entiteiten (bijvoorbeeld de VDAB). Het deed dat voor de periode tot 1 januari 2017 voor 1.884 overgedragen
personeelsleden. Het AgO maakt een onderscheid tussen, enerzijds, de zuivere inschalingskosten, die rekening houden met het salaris, de eindejaarstoelage en het vakantiegeld, en,
anderzijds, de verhoging van de totale loonkosten, die ook rekening houdt met de maaltijdcheques. De zuivere inschalingskosten bedroegen 489.673 euro (aan 100%) of 911.389 euro, als
geïndexeerd en verhoogd met de patronale bijdragen. Ook rekening houdend met de maaltijdcheques, bedroeg de verhoging van de totale loonkosten 3,278 miljoen euro.
Loonkostencomponent
Op het loon van federale ambtenaren is geen loonmatigingsbijdrage verschuldigd, op dat van
ambtenaren bij de Vlaamse overheid wel. De patronale bijdrage bedraagt voor statutaire en
contractuele ambtenaren respectievelijk 5,89% en 7,4%. Dit verschil in loonmatigingsbijdrage
werd niet gecompenseerd. Dat leidde gemiddeld tot 6% meerkosten op de totale loonkosten
die de ETP-tabel vermeldde (geïndexeerde jaarbasis en eindejaarstoelage). De extra kosten
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ervan kunnen worden geraamd op ongeveer 4,79 miljoen euro voor de periode van overdracht
tot 1 januari 2017.
Overflowkredieten voor vakantiegeld van overgedragen personeel214
De Vlaamse begroting voorziet niet in overflowkredieten voor het vakantiegeld van de overgedragen federale personeelsleden. De begroting 2015 bevatte wel een component vakantiegeld,
die betrekking had op de prestaties in 2015 (dus vanaf de personeelsoverdracht in het kader
van de zesde staatshervorming), te betalen in 2016. De Vlaamse overheid ging er initieel vanuit dat de federale overheid, die dezelfde boekhoudregels moet volgen, in haar begroting 2014
in de nodige middelen had voorzien om in 2015 het vakantiegeld te betalen voor de prestaties 2014, dus vóór de personeelsoverdracht. Dat bleek echter alleen het geval te zijn voor de
overgedragen contractuele personeelsleden. Zij ontvingen van de federale overheid (CDVU)
vakantiegeld voor hun prestaties in 2014.
Alle gemeenschappen en gewesten verbaasden zich er dan ook over dat de federale overheid
het vakantiegeld voor de prestaties die de overgedragen statutaire personeelsleden in 2014
leverden, niet wilde betalen. De Interfederale Taskforce Staatshervorming stelde op 29 april
2015 dat de federale overheid het vakantiegeld 2014-2015 aan de overgedragen statutaire personeelsleden zou betalen, omdat zij geen nadeel mochten ondervinden van de zesde staatshervorming. De federale overheid zou de budgetlasten ervan echter terugvorderen van de
gemeenschappen en gewesten.
Op het Overlegcomité van 24 juni 2016 heeft de Vlaamse overheid bevestigd dat ze in de
nodige middelen had voorzien om de budgetlasten van het vakantiegeld 2014-2015 terug te
betalen, zij het onder de voorwaarde dat alle gemeenschappen en gewesten deze afspraak
zouden nakomen. Tot op heden kon geen akkoord worden bereikt tussen de federale overheid
en alle (andere) gemeenschappen en gewesten.

9.3

Overdracht van vastgoed en vastgoedbudgetten

In het kader van de vijfde en zesde staatshervorming heeft de federale overheid een aantal
gebouwen overgedragen215. Het Rekenhof heeft de gebouwenoverdracht ingevolge de vijfde
staatshervorming bij zijn onderzoek betrokken, omdat die nog niet was afgerond door een
aanhoudend conflict over de vraag in welke staat de federale overheid de gebouwen moest overdragen. Uiteindelijk voorzag de BFW in 5 miljoen euro extra financiering voor de Gewesten als
tegemoetkoming in de renovatiekosten van de overgedragen gebouwen216.

214
215
216

Zie omzendbrief begrotingsinstructies VR 2014 0905 MED.0247/2, p. 10.
Voor het gebouw van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen gaat het zelfs om een eerdere staatshervorming.
Artikel 30 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de
gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden
(BS 31 januari 2014). Het bedrag wordt aangepast aan de procentuele verandering van het gemiddeld indexcijfer van
de consumptieprijzen en aan een percentage van de reële groei van het BBP van het betrokken begrotingsjaar, op
dezelfde wijze als bedoeld in artikel 33, §2 BFW. De verdeelsleutel voor het Vlaams Gewest bedraagt 50,33%. Dit bedrag blijft buiten het overgangsmechanisme. Zie ook “het Federale België na de zesde staatshervorming”; André Alen,
Benjamin Dalle, Koen Muylle, Wouter Pas, Jeroen Van Nieuwenhove, Willem Verrijdt (eds.), die Keure, 2014, p. 39.
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Een aantal koninklijke besluiten van 3 februari 2014 hebben de overdracht van gebouwen
in het kader van de vijfde en zesde staatshervorming geregeld217. Een koninklijk besluit van
21 december 2013 heeft de overdracht van gebouwen van de Nationale Plantentuin naar de
Vlaamse Gemeenschap geregeld218. In het kader van de zesde staatshervorming dienen een
aantal gebouwen nog te worden overgedragen, onder meer in het kader van de overheveling
van de bevoegdheden inzake gezinsbijslag. De overdracht van de gebouwen van FAMIFED
moet nog worden geregeld in een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de
deelstaten.
Het Rekenhof heeft getracht de geraamde renovatiekosten voor deze gebouwen in kaart te
brengen. Volgens de informatie die de beleidsdomeinen het Rekenhof verstrekten, gaat het
om de hierna genoemde bedragen:
Overdracht van gebouwen ingevolge de vijfde staatshervorming
Aangezien de eigenlijke eigendomsoverdrachten bij de vijfde staatshervorming op zich lieten
wachten, voerde de Vlaamse Gemeenschap al een aantal renovatiewerkzaamheden uit aan
gebouwen waarvan zij de eigendom nog formeel diende te verkrijgen. De onderstaande tabel
toont de uitgevoerde renovatiekosten aan de in 2014 formeel overgedragen gebouwen in de
beleidsdomeinen KB, LV en EWI.
Tabel 20 – Renovatiekosten ingevolge vroegere staatshervormingen in de beleids
domeinen KB, LV en EWI vóór de eigendomsoverdracht219
Beleidsdomein

Uitgevoerde renovatiekosten (in miljoen euro)

Gebouw of categorie van gebouwen

KB

Gebouwen voor de huisvesting van ondergeschikte besturen

5,7

LV

Gebouwen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

EWI

Plantentuin

219

TOTAAL

0,6
4,0
10,3

Bron: parlementaire vraag nr. 542 van 22 mei 2013

De volgende tabel geeft voor de twee belangrijkste dossiers een overzicht van geraamde meerkosten voor renovatie na de eigendomsoverdracht.
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Voor de Vlaamse Gemeenschap gaat het om vier koninklijke besluiten van 3 februari 2014 tot regeling van diverse
eigendomsoverdrachten en overdrachten van huurcontracten van de federale overheid naar de Vlaamse Gemeenschap (BS 25 en 27 februari 2014). Daarbuiten heeft een KB van 8 juli 2014 voor de overdracht van het BIRB nog 59%
van het huurcontract van de Aarlenstraat 53 te Brussel naar Vlaanderen overgeheveld.
Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot regeling van de eigendomsoverdracht van de Nationale Plantentuin van
België te Meise van de Staat naar de Vlaamse Gemeenschap.
Het gaat om gebouwen die nu in gebruik zijn door het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek).
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Tabel 21 – Belangrijkste renovatiedossiers ingevolge vroegere staatshervormingen
(in miljoen euro)220
Beleidsdomein

Geraamde, nog uit te
voeren renovatiekosten

Gebouw of categorie van gebouwen

EWI

Plantentuin Meise

LV

Gebouwen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

99,0
220

TOTAAL

47,7

146,7

Bron: administratie

Inmiddels zijn ook een aantal gebouwen verkocht die in het kader van de vijfde staatshervorming werden overgedragen221.
Volgens de betrokken administraties bedroeg de opbrengst medio 2017 ongeveer 11,7 miljoen
euro.
Overdracht van gebouwen ingevolge de zesde staatshervorming
De zesde staatshervorming impliceerde ook de overdracht van een aantal gebouwen in eigendom, maar meer nog van huurgebouwen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van
geraamde noodzakelijke renovatiekosten aan de overgedragen gebouwen.
Tabel 22 – Noodzakelijke renovatiekosten ingevolge de zesde staatshervorming222
Beleidsdomein

Gebouw of categorie van gebouwen

WVG

Gesloten jeugdinstellingen Tongeren en Everberg

WVG

Justitiehuizen Ieper, Gent, Turnhout

TOTAAL

Geraamde renovatiekosten
(in miljoen euro)
222

14 tot 16,9
7,1

21,1 tot 24,0

Bron: administratie

In een aantal gevallen werden ook personeelsleden overgedragen zonder een bijhorende
gebouwenoverdracht, maar met budgetten voor huisvesting. Het agentschap Facilitair Bedrijf
beheert een deel van de overgedragen gebouwen. Een ander deel valt onder het beheer van
rechtspersonen. Zo werd de eigendom voor de gesloten jeugdinstellingen op 1 januari 2015
overgedragen223 en werd het budget bij het Fonds Jongerenwelzijn ondergebracht.

220
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222
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Inclusief het gebouw Merelbeke-Hoeve-Burg, Van Gansberghlaan 111, dat niet voorkomt in het overdracht-KB van 3 februari 2014. Volgens de Vlaamse administratie is daar geen geldige reden voor.
Op grond van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen van
het Ministerie van Middenstand en Landbouw van de Staat naar het Vlaams Gewest en het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen, dienstig voor de huisvesting van ondergeschikte
besturen van de Staat naar het Vlaams Gewest.
Het gaat om de renovatie van de gesloten instelling te Everberg, gepland vanaf het laatste kwartaal 2017. De instelling
in Tongeren is in slechte staat en niet aangepast aan de noden. In afwachting van het nieuwe decreet jeugdrecht en het
perspectief van het stelsel van de uit handengeving, werd nog geen beslissing genomen over de verdere werking van
De Wijngaard in Tongeren, na het vertrek van het federaal personeel en de federale gedetineerden vanaf 31 december
2018 (VR 3/7/2015).
Op grond van artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot regeling van de eigendomsoverdracht van gebouwen van de Staat en de overdracht van huurcontracten naar de Vlaamse Gemeenschap.
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Het Rekenhof stelde de volgende knelpunten vast:
•

Het overdrachtsproces ging gepaard met een laattijdige informatieverstrekking. Uit verslagen van de interfederale taskforce blijkt dat veel tijd verliep tussen vragen om informatie
van de Vlaamse Gemeenschap over de over te hevelen gebouwen (begin 2013) en de informatieverstrekking door de federale overheid, namelijk na de indiening van de voorstellen
tot herziening van de bijzondere wetten (juli 2013). Dat leidde volgens de Vlaamse administratie tot fouten die zij niet meer kon rechtzetten. In een verslag van 3 mei 2013 stelde
de Inspectie van Financiën224 evenwel dat de federale overheid de gegevens op een onrealistisch korte termijn diende te bezorgen, terwijl bovendien het debat nog aan de gang was
en er onzekerheid bestond over de juiste draagwijdte van de over te dragen bevoegdheden.
Bovendien moest de federale overheid de gevraagde gegevens verzamelen zonder kennis te
hebben van de ontwerpteksten van de zesde staatshervorming. Deze vaststelling gold ook
voor de informatie over personeelsaantallen, personeelskosten en werkingskosten.

•

Huisvestingsbudgetten voor de overgedragen bevoegdheden in het kader van de zesde
staatshervorming zijn ondergebracht in een groter geheel, wat het moeilijk maakt de toereikendheid te beoordelen, en wat de transparantie niet ten goede komt.

•

Een KB van 3 februari 2014 heeft de justitiehuizen die eigendom waren van de federale overheid, overgedragen. Hetzelfde KB heeft ook de huurovereenkomsten van een aantal justitiehuizen aan de Vlaamse Gemeenschap overgedragen. Dit KB vertoonde echter een aantal
lacunes. De afdeling Justitiehuizen lichtte toe dat zowel de FOD Justitie als de Vlaamse
Gemeenschap vaststelden dat de gebouwen te Hasselt, Kortrijk en Tongeren ontbraken. Er
ontbraken nog andere gebouwen, zoals het Justitiehuis Brugge, waarvan het KB alleen de
huurovereenkomst voor de parking overdroeg. De redenen voor de omissies waren divers.
Voor de gebouwen die de diensten van de justitiehuizen niet volledig bezetten, was niet in
een overdracht van eigendom of huurovereenkomst voorzien. Voor deze gebouwen dienden het (toenmalige) agentschap Facilitair Management en de Regie der Gebouwen een
nieuwe huurovereenkomst te sluiten met de financiële forfaitaire compensatie, verrekend
in de dotatie via de BFW. Voor de justitiehuizen Brugge en Kortrijk betwistten zowel de
FOD Justitie als de Vlaamse overheid de classificatie niet 100% bezet door de justitiehuizen.
Volgens de Vlaamse administratie danken de gebouwen deze classificatie aan hun opname
in een bepaalde lijst als onderdeel van een globale site, terwijl ze in de praktijk volledig
geïsoleerd van de naburige justitiesites staan. Doordat de Bijzondere Financieringswet al
van kracht was, kon dit euvel niet meer worden verholpen, ondanks meer pogingen om de
eigendomsoverdracht van deze gebouwen alsnog te laten opnemen in een corrigerend KB.
Daardoor is de eigendom van deze gebouwen uiteindelijk niet overgedragen en komen ze
evenmin voor in het KB van 3 februari 2014.

•

Het besluit tot eigendomsoverdracht van de gesloten jeugdinstellingen van de Vlaamse
Gemeenschap naar het Fonds Jongerenwelzijn is nog niet getroffen.

•

De Vlaamse Gemeenschap heeft de gebouwen die zijn overgedragen in het kader van de
zesde staatshervorming, niet opgenomen in haar balans. Het Rekenhof stelde dat al bij de
controle van de algemene rekening 2015 vast. Het departement FB beloofde aanpassingen
uit te voeren in 2016. Voor de gebouwen die zijn overgedragen ingevolge de zesde staatshervorming is dat geschied, maar de overgedragen gebouwen ingevolge de vijfde staatshervorming staan nog altijd niet in de boekhouding van de Vlaamse Gemeenschap. Er zijn
evenmin besluiten tot eigendomsoverdracht aan andere rechtspersonen. Een voorbeeld is

224

De nota van de IF kwam er als gevolg van de opdracht die de Ministerraad van 7 februari 2013 heeft gegeven.
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het overgedragen gebouw van de Hogere Zeevaartschool Antwerpen. Dat komt evenmin
voor in de vastgoeddatabank.
•

Voor de ondersteunende diensten voor gebouwen werden geen personeelsleden overgeheveld, behalve voor schoonmaak.

9.4

Overdracht van ICT

De zesde staatshervorming had uiteraard ook gevolgen op het vlak van ICT. Soms nam
Vlaanderen federale informaticasystemen over, soms had het toegang tot federale informaticasystemen nodig en soms ontwikkelde het eigen informaticasystemen en toepassingen.
9.4.1

Overname federale informaticasystemen

In een aantal gevallen bracht de zesde staatshervorming de overdracht van federale informaticasystemen mee. Meestal rezen daarbij knelpunten, zoals verouderde of bij de Vlaamse
overheid minder gekende technologieën (LV) of moeilijk aanpasbare programma’s (KB). De
onderstaande alinea’s bespreken enkele beleidsdomeingebonden knelpunten.
Werk en Sociale Economie (WSE)
In het beleidsdomein WSE beperkte de overname van federale informaticasystemen zich
tot de MS Access-bestanden voor een aantal kleinere bevoegdheden. De knelpunten daarbij
waren: een gebrek aan validatie, een matige datakwaliteit en een gebrek aan ondersteuning.
De kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening kwamen echter niet in het gedrang.
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Wegens de technische complexiteit van de L&S-migratieprojecten (Lift and Shift225) diende
voor het beleidsdomein MOW een bijakte het samenwerkingsprotocol voor de uitoefening
van de geregionaliseerde bevoegdheden vanaf 1 juli 2014 tot 31 december 2015 te verlengen
met een jaar. Het FOD-informaticasysteem CDBS (Centrale Databank Binnenvaart Schepen)
was verouderd en belemmerde het Vlaams Gewest een aangepaste en gemoderniseerde werking en taakuitvoering van het proces binnenvaartinspectie op te zetten. Deze applicatie
leverde ook geen gegevens over de Vlaamse binnenvaartschepen aan de Europese databank
EHDB (European Hull Data Base) meer. De situatie is ook gekend door en afgestemd met
de Europese Commissie, die een nieuwe EHDB-functionaliteit zou uitrollen, waarmee de
Vlaamse gegevens vanuit het nieuwe business model binnenvaartinspectie aan de EHDB zullen kunnen worden gekoppeld. De bovengenoemde bijakte heeft alvast de continuïteit van de
dienstverlening gegarandeerd. Enkele gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening zijn
inmiddels geremedieerd.
De Vlaamse overheid meldde dat voor controletaken geen enkele applicatie werd overgedragen, wat het beleidsdomen MOW verplichtte die zelf te ontwikkelen.
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Op basis van de beschikbare technische documentatie en in functie van een migratie werd (of wordt) per L&S onderzocht en beschreven: de technologie (platform, OS, programmeertaal, licenties, enz.) en de connecties en datastromen (as is en to be). Vervolgens worden de systemen opgezet en getest in test & integratieomgevingen, om uiteindelijk
in een Vo-MOW-datacenter in productie te worden genomen.
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Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)
Gelet op de korte overgangsperiode heeft de FOD Justitie met de gemeenschappen afgesproken dat hij de ICT voor de justitiehuizen en het VCET in 2015 nog verder zou verzorgen
(onder meer SIPAR (Système Informatique PARajudiciaire) en SISET (Système Informatique
de la Surveillance Electronique- Informatie Systeem Elektronisch Toezicht)). Daarvoor is op
23 december 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten tot 31 december 2015. Door technische moeilijkheden kwam de eigenlijke migratie van de justitiehuizen pas in de periode
van juni tot september 2016 tot stand en heeft de FOD justitie nog verdere ondersteuning
geboden, buiten de samenwerkingsovereenkomst om.
Het informaticasysteem dat de gegevens van alle justitiabelen onder elektronisch toezicht
beheert, is op 1 januari 2015 in onverdeeldheid eigendom geworden van de Gemeenschappen.
Tot 31 december 2015 huisvestte de FOD Justitie deze applicatie nog. Omwille van schaalvoordelen hebben de Gemeenschappen beslist in de toekomst een gemeenschappelijke overheidsopdracht voor de huisvesting, het onderhoud en de ondersteuning van deze applicatie
uit te schrijven. Een dergelijke opdracht is zeer technisch van aard en de voorbereiding ervan
kon in 2015 niet worden gefinaliseerd. Als tijdelijke oplossing hebben de Gemeenschappen
ervoor geopteerd de applicatieomgeving SISET te migreren naar een server buiten de federale
overheid. Wegens het ontbreken van de vereiste technische kennis, is deze opdracht toevertrouwd aan de ontwikkelaar van de applicatie. Het is de bedoeling om binnen de drie jaar de
overheidsopdracht te starten.
Overdracht van informaticamateriaal
De overdracht van informaticamaterieel waarin de protocollen voorzagen, vond in veel gevallen niet plaats om compatibiliteitsredenen of doordat een kosten-batenanalyse uitwees dat de
integratie financieel niet de voordeligste oplossing was. Waar de Vlaamse overheid zelf diende
in te staan voor de aanschaf van het vereiste informaticamaterieel, leidde dat tot meerkosten.
9.4.2

Toegang tot federale informaticasystemen

In verscheidene gevallen heeft de Vlaamse overheid voor de uitoefening van de nieuwe
bevoegdheden nood aan toegang tot federale informaticasystemen. Doorgaans stelde de
toegang tot de federale informatiesystemen geen problemen, maar in enkele gevallen rezen
moeilijkheden, zoals voor de dienst vastgoedtransacties (de overgedragen aankoopcomités).
Coördinatiestructuur voor Patrimoniuminformatie (CSPI)
De drie gewesten en de federale staat hebben op 18 april 2014 een samenwerkingsakkoord
ondertekend voor de oprichting van de CSPI. Die is gericht op de organisatie van de gecoördineerde en geïntegreerde uitwisseling van patrimoniuminformatie tussen de vier partijen. Ze
heeft als voornaamste opdracht de vragen om toegang tot patrimoniuminformatie te behandelen en op te volgen, alsook het gebruik en het hergebruik ervan. De verschillende parlementen hebben de samenwerkingsovereenkomst inmiddels goedgekeurd en de administrateurs
zijn aangeduid.

122

Toegang tot de informaticasystemen van de aankoopcomités
De dienst Vastgoedtransacties (voorheen de federale aankoopcomités), onderdeel van de
Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), ondervond moeilijkheden op het vlak van de gegevensuitwisseling met de FOD Financiën. De dienst kon de overgenomen dossierachterstand moeilijk
wegwerken door ICT-problemen, maar ook door personeelsproblemen (zie 9.2.3 en 9.2.4.3).
Een van de problemen was de problematische rechtstreekse toegang tot federale informaticasystemen van de FOD Financiën. Die leidde volgens de Vlaamse administratie tot substantiële
vertragingen en onderbrekingen bij de dossierafhandeling, mede door de noodzaak bij de
aanvang van de bevoegdheidsoverdracht tal van manuele gegevens in de informatiesystemen
van de Vlaamse Gemeenschap in te voeren. Een rechtstreekse toegang tot de federale applicaties was volgens de FOD Financiën niet mogelijk om privacyredenen. In de CSPI werd een
werkgroep opgericht om een uitwisseling van informatie uit te werken na de regionalisering
van de aankoopcomités. Deze werkgroep streefde ernaar de overeengekomen gegevens, vastgesteld volgens de noden van de gewesten, op elektronische wijze te leveren. Hij slaagde er
bijvoorbeeld in kadastrale gegevens en verkoopprijzen ter beschikking van de gewesten te
stellen, zodat zij de venale waarden van de onroerende goederen kunnen vaststellen.
Verplichting tot betaling voor federale gegevens
Een aantal opzoekingen op het federale niveau, zoals van verkoopprijzen en kadastergegevens,
is sinds december 2015 gratis, maar voor andere moet tussen de tien en honderd euro worden
betaald, bijvoorbeeld voor opzoekingen naar eigendom (dertigjarige titels). Dat lijkt in strijd
te zijn met het samenwerkingsakkoord voor de oprichting van de Coördinatiestructuur voor
Patrimoniuminformatie (CSPI)226. De FOD Financiën argumenteerde dat het gaat om een
opzoeking die in de registratiekantoren plaatsvindt en bij ministerieel besluit onderworpen
is aan een retributie227 en dat het dertigjarige hypothecaire getuigschrift is onderworpen aan
de nieuwe retributieregeling die de hypothecaire lonen vervangt. In beide gevallen moeten de
opzoekingen grotendeels manueel geschieden en moeten de betrokken diensten er een activiteit voor voorzien. Volgens de FOD Financiën zou er op middellange en lange termijn geen
geautomatiseerd proces komen en heeft de regionalisering een einde gesteld aan de samenwerking tussen de aankoopcomités en de Gemeenschappen en de Gewesten228. De Algemene
Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) mag in het kader van haar budget
geen personele en materiële middelen meer ter beschikking stellen van de Gewesten.
Overdracht historische federale dossiers aan het Vlaams niveau
VLABEL meldde dat het 9.333 dossiers overnam van de aankoopcomités op het federale
niveau. Intussen noteerde het op 16 juni 2016 ook al een instroom van 8.551 nieuwe dossiers.
Het werkte sinds 1 januari 2015 in totaal 8.410 dossiers af, waarvan 4.206 dossiers van voor de
bevoegdheidsoverdracht. Op grond van deze gegevens besloot het Rekenhof dat op 16 juni

226

227
228

Artikel 3, 9° en 10° van het samenwerkingsakkoord bepaalt onder meer dat volgende principes het gezamenlijk beheer
van de uitwisseling van de patrimoniuminformatie alsook het bijwerken ervan beheersen: partijen beogen, met tussenkomst van de CSPI, een snelle en directe toegang tot en op termijn een snelle en directe communicatie tussen de
authentieke bronnen van patrimoniuminformatie van de partijen; de toegang tot en het gebruik van de patrimoniuminformatie verleend door dit akkoord is kosteloos voor de partijen.
Voorheen was dit gratis, aangezien het een bevoegdheid betrof van de federale overheid.
Geregeld door de wet van 18 december 1986 en door artikel 61 van de programmawet van 6 juli 1989.
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2016 nog 9.474 dossiers openstonden. Dat impliceerde een lichte stijging van het totale aantal
openstaande dossiers.
De rapportering op 31 december 2016 hanteerde een andere voorstellingswijze, wat de vergelijkbaarheid in het gedrang bracht. Ze vermeldde niet meer de schattingen die vroegere
rapporteringen nog apart opsomden, en beschouwde die als subdossiers bij de eigendomsoverdragende dossiers (verkopen en verwervingen). De rapportering van 31 december 2016
vermeldde aldus een totaal van 7.891 openstaande dossiers.
In vergelijking met 1 januari 2016 gaf de jaarrapportering over 2016 de volgende evoluties weer:
•

een significante daling van het aantal historisch openstaande dossiers, van 6.105 op
1 januari 2016 tot 2.259 dossiers op 31 december 2016;

•

een toename van het aantal openstaande nieuwe dossiers, van 2.745 tot 5.632;

•

een globale afname van het totaal aantal openstaande dossiers, van 8.850 tot 7.891. dat
betekent een daling met 959 dossiers, althans volgens de nieuwe voorstellingswijze.
Het verdient in elk geval aanbeveling een jaarrapportering te hanteren die op transparante
wijze een vergelijking tussen de verschillende begrotingsjaren toelaat.

Migratievertragingen bij het departement WSE
Voor het departement WSE diende geen toegang te worden verleend tot federale informaticasystemen. Wel werden voor enkele maatregelen vertragingen in de migratie van gegevens
vastgesteld, door de matige datakwaliteit en het gebrek aan validatie van die gegevens. Dat
leidde tot een kleine vertraging in de dossierbehandeling en de overeenkomstige uitbetaling.
VDAB – Maatregel activering leefloners
De VDAB kreeg geen toegang tot Nova Prima, het informaticasysteem voor het beheer van de
dossiers inzake de maatregel Activering leefloners. Een gezamenlijke analyse met de federale
operator POD MI wees uit dat dit geen meerwaarde zou hebben geboden bij de Excel-tabellen
die de operator maandelijks ter beschikking stelde. Intussen zijn die tabellen vervangen door
XML-bestanden en werd overeengekomen ze te vervangen door volautomatische bestanden,
die de POD MI langs de Kruispuntbank Sociale Zekerheid aan de VDAB zal bezorgen. Die
nieuwe werkwijze is nog in ontwikkeling bij de POD MI.
WVG – Justitiehuizen
Technische problemen leidden tot een vertraagde informatiedoorstroming van de parketten
naar de justitiehuizen, waardoor ook de informatieverstrekking aan sommige slachtoffers van
misdrijven vertraging opliep. Ook de ontwikkeling van een eigen registratiesysteem229 om de
migratie van federale gegevens mogelijk te maken, kon niet binnen de voorziene termijn worden beëindigd, zodat de ingebruikname tot eind mei 2016 diende te worden uitgesteld.
229

Het federale registratiesysteem SIPAR, dat bijhoudt hoeveel en welke dossiers er door de justitiehuizen worden behandeld, was op alle onderdelen end-of-life, bovendien zeer duur en er waren bedrijfszekerheidsproblemen en veiligheidsproblemen. Na een functionele analyse van het bestaande systeem hebben de gemeenschappen beslist een eigen
registratiesysteem te ontwikkelen.
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9.4.3

Ontwikkeling van eigen informaticasystemen of -toepassingen

WVG – THAB en gezinsbijslag
In het kader van de overgedragen bevoegdheid Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)
ontwikkelde Vlaanderen een eigen applicatie eTHAB. De ontwikkeling van deze applicatie liep sterke vertraging op door de steeds weer uitgestelde start van de federale applicatie
Handicare. Handicare is uiteindelijk op 23 januari 2017 gestart, maar omdat het systeem niet
naar behoren werkte, heeft de FOD SZ half maart 2017 beslist de migratie terug te draaien.
De FOD SZ werkt ondertussen weer op de oude mainframe-applicatie Tetra. Tot het moment
van de dossieroverdracht voert de FOD SZ de uitbetalingen van de bestaande dossiers uit
met Vlaamse voorschotten. De dossieroverdracht naar Vlaanderen vanuit Tetra is gepland
voor augustus 2017. De zorgkassen zullen vanaf september 2017 zelf instaan voor de uitbetaling van de gemigreerde dossiers.
Nieuwe aanvragen worden sinds 1 januari 2017 ingediend langs eTHAB. Medio 2017 waren
al meer dan 10.000 aanvragen ingediend. De dossierbehandeling kon pas vanaf april langs
eTHAB verlopen. De geraamde kostprijs van eTHAB is inmiddels opgelopen tot 3,7 miljoen
euro. De Zorgkassen ontvingen bovendien nog subsidies voor de ontwikkeling van eigen
applicaties.
Ook voor de gezinsbijslag ontwikkelt Vlaanderen eigen systemen. In 2016 startte het met
de bouw van een ICT-platform voor het primaire netwerk. Dat netwerk zorgt voor de gegevensuitwisseling tussen zowel Vlaamse als federale gegevensbronnen en zal bestaan uit een
Vlaams kadaster voor het groeipakket en een intermediair ICT-platform KRING (Kruispunt
Informatie Groeipakket). Het Vlaams Magda 2-platform wordt uitgebreid om de informatiestromen van het groeipakket te kunnen dragen. Daarbuiten zullen ook de generieke bouwblokken van de groeipakketapplicatie ontwikkeld worden. Deze toepassing zal de rechtgevende kinderen en de begunstigden beheren, de centrale berekeningsmodule bevatten en
voor een correcte uitbetaling zorgen. Er komt ook een portaal voor de aanvraag en de toegang
tot persoonlijke documenten. Ten slotte bouwt Vlaanderen een Vlaams datawarehouse van de
gezinsbijslagen. De ontwikkeling ervan zou grotendeels tegen begin 2018 klaar moeten zijn.
Daarvoor is het resterende budget 2016 overgedragen naar 2017 en is het budget 2018 gedeeltelijk naar 2017 verschoven. In 2016 werd 2,2 miljoen euro besteed. Voor 2017 werd 7,5 miljoen
euro toegekend.
De bestaande federale systemen, het federale kadaster en de Trivia-toepassing, blijven nog vijf
jaar na de overdracht, gepland op 1 januari 2019, in gebruik, gelet op de verjaringstermijn bij
betwistingen230. De onderhoudskosten voor beide toepassingen zullen worden verdeeld onder
de gemeenschappen231.

230

231

Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren met betrekking tot de
bevoegdheidsverdeling, het beheer van de lasten van het verleden en de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijlagen, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 9 juni 2017.
Op basis van de verdeelsleutel in artikel 47/5, §5, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de Gemeenschappen en Gewesten.
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WSE – departement en VDAB
In nog een aantal andere gevallen heeft de Vlaamse overheid eigen informaticasystemen ontwikkeld. In het beleidsdomein WSE deed zij dat voor de belangrijkste overgedragen maatregelen: dienstencheques en betaald educatief verlof voor het departement; de controle op de
beschikbaarheid en de PWA-maatregel voor de VDAB. Om dit te realiseren diende zij keuzes
en prioriteiten te herzien en ICT-projecten te verschuiven. Zij heeft daarbij de aanpassingen
van de informaticasystemen aan de behoeften die ontstonden ingevolge de zesde staatshervorming, geïntegreerd aangepakt in grote IT-projecten van de VDAB. Door de geïntegreerde
aanpak zijn de kosten volgens deze entiteit niet te onderscheiden van de kosten in het kader
van de overgedragen bevoegdheden.
Ontwikkelingskosten ICT
Verscheidene Vlaamse entiteiten signaleerden als knelpunt dat zij geen of onvoldoende budgetten ontvingen voor de ontwikkeling en de exploitatie van informaticasystemen en dat zij
dus keuzes dienden te maken.
De zesde staatshervorming bracht aanzienlijke investeringen in informatica mee, maar de
totale extra kostprijs daarvan kan niet definitief worden vastgesteld. De federale overheid
levert immers nog diensten en zal die pas later overdragen. Bovendien zijn nog niet alle investeringsbedragen gekend en is er geen volledige transparantie over de kosten die zijn geïntegreerd in grotere projecten.

9.5

Conclusies

Apparaatskredieten
Het departement FB heeft de apparaatskredieten met betrekking tot de zesde staatshervorming niet apart opgevolgd. Het AgO deed dat evenmin en achtte een specifieke rapportering over de overgehevelde personeelsleden in het kader van de zesde staatshervorming niet
mogelijk bij gebrek aan een eenduidige registratie in Vlimpers.
Het Rekenhof stelde vast dat de toelichting bij de begrotingen en de boekhoudkundige aanrekeningen voor de uitvoeringscijfers van de personeels- en werkingskredieten niet altijd transparant waren. Deze apparaatsuitgaven leken doorgaans binnen de ETP-ramingen te vallen,
met uitzondering van die voor het beleidsdomein MOW, waarvoor de ETP-ramingen geen
rekening hielden met de grijze bevoegdheidszones, en die voor de THAB-bevoegdheid in het
beleidsdomein WVG, waarvoor de overgedragen werkingsmiddelen in 2016 ontoereikend
waren.
Personeelsoverdracht
Zoals gebruikelijk bij staatshervormingen, vond een overdracht van personeelsleden plaats
op grond van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (BWHI)
en het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden
van de federale ministeries overgaan naar de gemeenschaps- en gewestregeringen en naar het
verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Tot op heden werden

126

1.531 personeelsleden overgedragen aan de Vlaamse overheid. 923 personeelsleden maakten
de overstap op 1 januari 2015. Er werd minder gebruik gemaakt van voorhoedes dan voorzien.
Overigens ging niet elke bevoegdheidsoverdracht noodzakelijkerwijs gepaard met een overdracht van personeel. Beide aspecten hadden soms gevolgen voor de expertiseopbouw in de
overnemende Vlaamse entiteit.
Voor een aantal belangrijke overgedragen bevoegdheden ontvingen de Vlaamse entiteiten te
weinig of onvoldoende gekwalificeerd personeel. Dat noopte ze tot bijkomende aanwervingen, vaak binnen de bestaande kredieten. De kosten van die aanwervingen bleven meestal
binnen de budgetten in de ETP-tabel, omdat deze budgetten uitgingen van een grotere personeelsoverdracht. Waar geen bijkomende indienstnemingen mogelijk waren, kregen personeelsleden extra taken, meestal van beleidsvoorbereidende aard, bovenop hun bestaande
taken. Voor de verschillende maatregelen die de federale overheid aan de VDAB overdroeg,
kwam een groot deel van het overgedragen personeel uiteindelijk terecht in andere diensten
van de VDAB.
Voor de meeste beleidsdomeinen kwam het personeel tijdig over. De overdracht op latere
tijdstippen had doorgaans te maken met een latere operationalisering van de overgedragen
bevoegdheid.
Voor de meeste beleidsdomeinen bleven de extra kosten, meestal voor vorming, beperkt. Een
beperkt aantal beleidsdomeinen heeft specifieke knelpunten gemeld.
De inschaling van overgedragen personeelsleden gaf aanleiding tot budgettaire meerkosten.
Tot op heden kon geen akkoord worden bereikt tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten om de budgetlasten van het vakantiegeld 2014-2015 terug te betalen.
Overdracht van gebouwen
De laattijdige aanlevering van informatie tijdens het overdrachtsproces leidde volgens de
Vlaamse administratie tot fouten die zij niet meer kon rechtzetten. De federale administratie
moest de gegevens binnen het federale niveau weliswaar op een zeer korte termijn en in een
sfeer van onzekerheid bezorgen. Zij had bijvoorbeeld op dat moment volgens de Inspectie van
Financiën nog geen kennis van de ontwerpteksten van de zesde staatshervorming.
De overdracht van gebouwen uit de vijfde staatshervorming en vorige staatshervormingen is
pas na een lang proces van eigendomsoverdracht geregeld. Mede daardoor was het overgedragen gebouwenpatrimonium in een slechte staat. Dat leidde tot aanzienlijke renovatiekosten.
In mindere mate waren ook renovatiekosten verbonden aan overgedragen gebouwen in het
kader van de zesde staatshervorming.
In de balans en vastgoeddatabank van de Vlaamse Gemeenschap ontbreken overgedragen
gebouwen en zijn niet alle eigendomsoverdrachten al geformaliseerd in een besluit.
Het Rekenhof beveelt aan de balans en vastgoeddatabank te controleren op volledigheid
en de nodige besluiten te nemen met betrekking tot eigendomsoverdracht van gebouwen.
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Overdracht van informatica
In een aantal gevallen werden federale informaticasystemen overgenomen. Bij de meeste ervan
rezen knelpunten. Eventuele gevolgen voor de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening zijn intussen evenwel grotendeels geremedieerd, mede dankzij de verlenging van een
samenwerkingsprotocol en verdere federale ondersteuning buiten een samenwerkingsovereenkomst om.
Ook bij de toegang tot de federale informaticasystemen rezen soms problemen, zoals met die
van de dienst Vastgoedtransacties van VLABEL tot de systemen bij de FOD Financiën waar de
vroegere federale aankoopcomités gebruik van maakten. VLABEL diende voor sommige systeemraadplegingen bovendien te betalen, wat in strijd lijkt met het samenwerkingsakkoord,
al betwist het federale niveau dat. Volgens de rapportering aan het Rekenhof nam het aantal
openstaande dossiers bij de dienst vastgoedtransacties tot medio 2016 licht toe ten opzichte
van de situatie voor de bevoegdheidsoverdracht. Eind 2016 zou dat aantal globaal gedaald zijn
in vergelijking met de stand op 1 januari 2016, maar die daling houdt ook verband met een
gewijzigde rapporteringsvorm.
In een aantal gevallen heeft Vlaanderen eigen informaticasystemen ontwikkeld voor de overgedragen bevoegdheden. Voor de bevoegdheid tegemoetkoming in de hulp aan bejaarden
(THAB) bracht de ontwikkeling van de Vlaamse applicatie eTHAB een grote vertraging en
extra kosten mee door de vertraagde ingebruikname van de federale applicatie Handicare.
ICT-problemen speelden ook een rol bij verschillende bevoegdheden die een verlenging van
de overgangsperiode in de overgangsprotocollen of andere afspraken vereisten, alsook een
verlenging van de federale ondersteuning.
De globale kostprijs van de investeringen in informaticasystemen ten gevolge van de zesde
staatshervorming is aanzienlijk, maar kan op dit moment niet definitief worden bepaald,
aangezien sommige bevoegdheden nog federaal worden beheerd, de kostprijs van sommige
ontwikkelingen nog niet bekend is en sommige implementatiekosten niet afsplitsbaar zijn
van de grotere projecten waarin zij zijn geïntegreerd. De geplande overdracht van informaticamaterieel vond vaak niet plaats wegens compatibiliteitsproblemen of negatieve kostenbatenanalyses.
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HOOFDSTUK 10

Nieuwe opdrachten
voor het Rekenhof
De zesde staatshervorming bracht ook een aantal nieuwe opdrachten mee voor het Rekenhof.
Enkele daarvan zijn van belang voor de Vlaamse Gemeenschap.

10.1

Driejaarlijkse controle van het aantal opdrachten in de justitiehuizen

Situering
Bij de overheveling van de bevoegdheid voor de justitiehuizen voorzag de bijzondere financieringswet in een dotatie aan de Gemeenschappen. De evolutie op jaarbasis ervan hangt af van
de inflatie en de economische groei. Om de drie jaar kan die dotatie echter bijkomend verhogen op grond van de groei van het aantal opdrachten. De bijzondere financieringswet van
6 januari 2014 gelast het Rekenhof de evolutie van het aantal opdrachten per Gemeenschap te
berekenen vanaf 2019 en vervolgens om de drie jaren. De toelichting bij artikel 52 van de BFW
definieert een beslissing van een gerechtelijke of administratieve overheid, voorzien in een wettelijk kader, die aan een justitie-assistent een individuele opdracht ten opzichte van een rechtsonderhorige toevertrouwt, die kan bestaan uit hetzij het uitvoeren van een sociaal onderzoek,
hetzij de opvolging van en informatieverstrekking aan een slachtoffer of een burger, hetzij de
opvolging van de uitvoering van een straf of maatregel232. Bij koninklijk besluit werd bepaald
dat ook opdrachten waarvoor geen tussenkomst van een justitie-assistent vereist zijn, worden
meegeteld. De bovenstaande definitie hield immers geen rekening met opdrachten waarvoor
alleen een centrum voor elektronisch toezicht tussenkomt, en geen justitie-assistent wordt
ingeschakeld (bijvoorbeeld in het kader van een voorhechtenis)233.
De opdrachten moeten echter passen in een wettelijk kader, met name dat van de federale wet
en de bijhorende uitvoeringsbesluiten of circulaires. Het Rekenhof zal daarom als opdracht
tellen: elke beslissing die in een wettelijk kader is genomen – dus door of ter uitvoering van
de wet – en waarmee een federale gerechtelijke of administratieve overheid een individuele
opdracht toevertrouwt aan een gemeenschap ten opzichte van een rechtsonderhorige in het
kader van een gerechtelijke procedure of ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing.

232

233

Parl.St. Kamer, 24 juli 2013, 53 2974/001, voorstel van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de
nieuwe bevoegdheden, p. 59-60.
Koninklijk besluit van 26 december 2013 houdende tenuitvoerlegging van Titel II van de wet van 27 december 2012
houdende diverse bepalingen betreffende justitie, in werking getreden op 1 januari 2014.

130

De staat en de gemeenschappen hebben voor de uitoefening van de opdrachten die de federale
overheid de justitiehuizen heeft toevertrouwd, een samenwerkingsakkoord gesloten en een
Interministeriële Conferentie voor de Justitiehuizen opgericht.
Werkwijze en stand van zaken
Een intersectoriële werkgroep Justitiehuizen van het Rekenhof heeft, ter voorbereiding van de
nieuwe opdracht, in de eerste helft van 2017 het aantal opdrachten in 2015 geteld. Deze telling
leverde een nulmeting op om de verdere evolutie te kunnen vaststellen. Het Rekenhof werkte
daarvoor een methodologie met fasen uit. In een eerste fase voerde het een tussentijdse gegevensanalyse en een formele en substantiële controle uit. In een tweede fase trok het een aselecte steekproef van mandaten om het foutenpercentage vast te stellen en het eindresultaat
per gemeenschap te bepalen.
De centra voor elektronisch toezicht hanteren het registratiesysteem SISET en de justitiehuizen gebruiken SIPAR. Het gebruik van twee afzonderlijke registratiesystemen met verschillende eigenschappen gaf aanleiding tot interpretatieverschillen bij de gemeenschappen,
in het bijzonder over de koppeling aan het referentiejaar en de geografisch toewijzing van
opdrachten. Het Rekenhof diende dit eerst uit te klaren in overleg met de betrokken administraties.
Het Rekenhof bezocht bovendien een justitiehuis van elke gemeenschap om de papieren dossiers, de registratiemodaliteiten en de waarborgen inzake interne controle te onderzoeken en
zo de kwaliteit ervan te evalueren. Tegelijk verfijnde het aldus zijn praktische kennis van de
registratieprocedures voor de toekomstige berekeningsoefeningen.
De Interministeriële Conferentie voor de Justitiehuizen heeft meermaals de vraag naar een
gewogen telling van de verschillende opdrachtencategorieën gesteld, maar het Rekenhof concludeerde telkens dat een juridische basis daarvoor ontbreekt.
Risico’s en knelpunten
Afwezigheid van een federaal registratiesysteem
De FOD Justitie heeft geen uniek geïnformatiseerd registratiesysteem voor de mandaten die
uitgevaardigd worden door de gerechtelijke en administratieve overheid (zoals vonnissen en
arresten). Het Rekenhof zal zijn berekening bijgevolg moeten baseren op de gegevens uit
de bestaande registratieprocessen bij elke gemeenschap. Het is dan ook belangrijk dat de
gemeenschappen de mandaten nauwgezet registreren en bewaren234. Het Rekenhof heeft de
FOD Justitie erop gewezen dat deze controles moeten kunnen vertrekken van afstemmingscontrole en heeft gevraagd het op de hoogte te gehouden van alle initiatieven die de FOD
neemt om te beschikken over een registratiesysteem dat ook een telling door de mandaterende overheid mogelijk maakt.

234

Het Rekenhof kan immers de mandaten die de federale overheid een gemeenschap heeft toevertrouwd, niet toetsen
aan die welke een gemeenschap heeft geregistreerd, bij gebrek aan een federaal registratiesysteem.
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Registratie van de opdrachten door de gemeenschappen
Er blijven risico’s bestaan door de uiteenlopende registratiepraktijken en de verschillende
manieren waarop de mandaterende overheden hun mandaten opsturen. Tijdens de ontwikkeling van zijn controlemethode heeft het Rekenhof tests uitgevoerd op de gegevens die de
gemeenschappen verstrekten en heeft het hun aandacht gevestigd op noodzakelijke verbeteringen ter uniformisering van de registraties. Om het risico nog verder te beheersen heeft het
Rekenhof een aantal bijkomende aanbevelingen gedaan, zoals een exhaustieve registratie van
het dossiernummer van de mandaterende overheid.
Vergelijkbaarheid van de gegevens
Elke gemeenschap gebruikt momenteel eenzelfde registratieprogramma voor de verkregen
opdrachten, dat nog voor de federale overheid werd ontwikkeld. Omdat de ontwikkeling van
verschillende programma’s tot problemen zou kunnen leiden op het vlak van vergelijkbaarheid en continuïteit binnen de berekeningscyclus van de opdrachten, heeft het Rekenhof de
gemeenschappen gevraagd alle wijzigingen in de informaticaprocessen en -programma’s voor
de registratie en de bewaring van de mandaten te melden.
Rol van de FOD Justitie
Het Rekenhof acht het essentieel dat de FOD Justitie beschikt over een expertisepool die de
werkzaamheden van de Interministeriële Conferentie en van de werkgroepen die ze opricht,
kan ondersteunen. Het heeft de federale overheid er in zijn 173e Boek op gewezen dat zij in
staat moet zijn mede de impact te helpen evalueren die de beslissingen en voorstellen van de
gemeenschappen of haarzelf kunnen hebben op de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden. Ook daarvoor heeft het Rekenhof een aantal aanbevelingen gedaan235.

10.2

Budgettaire evaluatie van erkenningsnormen
diensten

ziekenhuis

Naar aanleiding van de verdere bevoegdheidsoverdrachten inzake gezondheidsbeleid, kreeg
het Rekenhof een bijkomende adviesopdracht. Het moet de gevolgen op korte en lange termijn op de begroting van de federale overheid en van de sociale zekerheid evalueren van wetgevende initiatieven inzake de erkenningsnormen voor ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten,
zorgprogramma's en ziekenhuisfuncties. De Vlaamse Gemeenschap heeft het Rekenhof in
2015 en 2016 vier maal verzocht om een dergelijk advies over haar wetgevende initiatieven. In
geen van die gevallen hebben de bevoegde administraties (de Vlaamse Gemeenschap en het
RIZIV) geoordeeld dat de wijzigingen een financiële weerslag hebben op de begroting van de
ziekteverzekering.
Daarbuiten moet het Rekenhof jaarlijks een omstandig verslag opstellen over de weerslag, in
het vorige begrotingsjaar, van de van kracht zijnde erkenningsnormen in de gemeenschap op
de begroting van de federale overheid en van de sociale zekerheid.

235

Voor een meer uitgebreide bespreking van deze opdracht, zie het betrokken artikel in het 173e federale Boek van het
Rekenhof (p. 251).
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10.3

Eenmalige autonomiefactorrapporten van het Rekenhof

De BFW236 heeft het Rekenhof opgedragen tegen 31 december 2016 een verslag op te stellen
over de fiscale uitgaven en hun regionale verdeling voor het aanslagjaar 2015, uitgedrukt bij
ongewijzigd beleid237 (de teller in de autonomiefactor). Een tweede rapporteringsverplichting
voor het Rekenhof, ditmaal tegen 30 april 2017238, betreft de noemer (belastingen staat) in de
autonomiefactor239. Deze rapporten kwamen aan bod in hoofdstuk 4.

236

237
238
239

Het artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en
de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden, voegde in Titel X van de BFW daartoe een artikel 81ter in.
Op basis van de gegevens die de minister van Financiën uiterlijk op 31 oktober 2016 aan het Rekenhof bezorgt.
Op basis van de gegevens die de minister van Financiën uiterlijk op 1 maart 2017 aan het Rekenhof bezorgt.
Het bedrag van de in artikel 5/2, §1, derde lid, bedoelde noemer.
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Algemene conclusies
De zesde staatshervorming vormde een complexe operatie, die de betrokken administraties,
mede gelet op het krappe tijdsschema, vrij goed voorbereid en uitgevoerd hebben, zij het
soms met vertraging. Een aantal overdrachten en samenwerkingsakkoorden zijn tot op heden
nog niet voltooid. De aan Vlaanderen doorgestorte dotatie voor fiscale uitgaven en overgangsbedragen ingevolge de nieuwe bijzondere financieringswet, steunden in de beginjaren (20152017) op ramingen. De Vlaamse overheid kan ze dan ook maar na de betrokken afrekeningen
definitief vereffenen en in haar algemene rekening inbrengen. In dat verband zal Vlaanderen
in 2018 nog 122 miljoen euro moeten bijbetalen (afrekening 2015 van de dotatie fiscale uitgaven) en 54 miljoen euro ontvangen (afrekening 2015 van het overgangsmechanisme).
Ingevolge een overschatting van de autonomiefactor voor de berekening van de opcentiemen
– bij de raming van de teller ervan werd uitgegaan van een positievere evolutie van de macro-
economische parameters voor de jaren 2013-2015 en een hoger bedrag aan overgedragen fiscale
uitgaven – zal Vlaanderen in 2018 ook nog 937 miljoen euro moeten bijpassen. In totaal zullen
de afrekeningen Vlaanderen in 2018 dus ongeveer 1,0 miljard euro kosten. Het bedrag van de
afrekeningen kan pas definitief worden vastgesteld na de vaststelling bij koninklijke besluiten
van de definitieve autonomiefactor en van de fiscale uitgaven. Op grond van de huidige bepaling daarvan (24,957%) zou de toepassing vanaf 2018 tot een jaarlijkse minderontvangst van
ongeveer 316 miljoen euro leiden. De negatieve afrekeningen en de minderontvangsten vergen
nuancering: in de mate dat ze het gevolg zijn van de te hoge aanvangsraming van fiscale uitgaven, worden ze geneutraliseerd door minder fiscale uitgaven.
Knelpunten bij de overdracht van bevoegdheden en middelen?
Het onderzoek van het Rekenhof bracht een aantal knelpunten en vaststellingen aan het licht
bij de overdracht van bevoegdheden en middelen ingevolge de zesde staatshervorming:
•

Zo leed de informatiedoorstroming van het federale naar het Vlaams niveau onder vertragingen en kwaliteitsgebreken. Ook na de bevoegdheidsoverdrachten vertoont de rapportering door de federale operatoren gebreken inzake frequentie, tijdigheid, volledigheid en
onderbouwing. De informatie is vaak voor de betrokken Vlaamse entiteiten oncontroleerbaar op cijfermatige juistheid en verbanden tussen de uitvoeringscijfers en de inhoudingen
door de FOD Financiën op de dotaties zijn dikwijls onduidelijk.

•

De bevoegdheidsoverdrachten vonden evenmin altijd vlot plaats en vereisten vaak verlengingen van overgangsprotocollen, federaal beheer of federale ondersteuning. Voor
Vlaanderen is dat, behalve door de complexiteit van de overdrachten, mede in de hand
gewerkt door de beleidskeuze de overgenomen bevoegdheden vaak eerst te hervormen of
te integreren in al bestaande Vlaamse maatregelen. Een aantal bevoegdheidsoverdrachten
is overigens tot op heden nog niet afgerond en minder dan de helft van de vereiste samenwerkingsakkoorden is al gesloten.
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•

De aanrekening van de opcentiemen en de fiscale uitgaven noopte de Vlaamse overheid tot
een pragmatische toepassing van het rekendecreet, met een ESR-correctie achteraf. Ook
op het vlak van de uitgaven stemmen de aanrekeningsmomenten van de federale operatoren conform de federale regelgeving niet altijd overeen met die van de Vlaamse overheid en
het open end karakter van verscheidene beleidsuitgaven van de federale operatoren leidde
soms tot kredietoverschrijdingen.

•

Bij gebrek aan een melding van en opdeling tussen opcentiemen en fiscale uitgaven in de
federale rapportering, dient Vlaanderen deze opdeling voor een correcte aanrekening forfaitair te bepalen.

•

De Vlaamse overheid kon in de algemene rekeningen nog geen definitieve ontvangstbedragen uit verkeersboetes boeken wegens aanslepende discussies over wie bevoegd is voor
welke overtredingen.

•

De Vlaamse administratie volgt de verrichtingen van de eigen entiteiten op de kredieten
voor de overgenomen bevoegdheden niet specifiek op. Bovendien staan de beleidskredieten ingevolge de zesde staatshervorming niet altijd op aparte begrotingsartikels en basisallocaties, en zijn de toelichtingen bij de Vlaamse begrotingen op dat vlak niet altijd even
transparant.

•

De sanerings- en vergrijzingsbijdragen waarin de staatshervorming heeft voorzien, volstaan volgens de berekeningen van het Planbureau als lastenoverdracht tussen entiteit II
en entiteit I om het houdbaarheidsprobleem niet te verergeren.

•

De specifieke responsabiliseringsmechanismen inzake werkgelegenheid hadden nog geen
financiële gevolgen.

•

Op grond van de prognoses van federale administratie over de officiële emissies 2015 zullen
maar twee gewesten, waaronder het Vlaams Gewest, in de periode 2018-2022 een bonus
ontvangen op grond van het klimaatresponsabiliseringsmechanisme240. Bovendien is
het klimaatsamenwerkingsakkoord met de verdeelsleutel nog niet bekrachtigd door de
betrokken parlementen.

•

Het responsabiliseringsmechanisme pensioenen zal pas vanaf 2021 invloed ondervinden
van eventuele besparingsinspanningen.

•

Diverse factoren verhinderen momenteel een exacte bepaling van het totaal aan lasten uit
het verleden, die zich vooral bij de bevoegdheid ziekenhuisinfrastructuur situeren. Een
centrale inventaris van tot op heden overgelegde informatie over rechten en verplichtingen
uit het verleden, ontbreekt.

•

Dat de federale overheid minder personeelsvoorhoedes stuurde dan voorzien en dat enkele
bevoegdheidsoverdrachten plaatsvonden zonder personeelsoverdracht, had gevolgen
voor de expertiseopbouw in de overnemende Vlaamse entiteiten. Waar geen bijkomende
indienstnemingen mogelijk waren, kregen personeelsleden bovenop hun bestaande taken
nog extra taken, meestal van beleidsvoorbereidende aard.

•

De overdracht van gebouwen uit de vorige staatshervormingen leidde na een lang proces
van eigendomsoverdrachten tot aanzienlijke renovatiekosten. In mindere mate bracht ook
de zesde staatshervorming renovatiekosten aan overgedragen gebouwen mee.

•

In de balans en vastgoeddatabank van de Vlaamse Gemeenschap ontbreken overgedragen
gebouwen en niet alle eigendomsoverdrachten zijn al geformaliseerd in een besluit.

240

Het gaat evenwel om niet gevalideerde cijfers, die dus enig voorbehoud vergen en met de nodige omzichtigheid dienen te worden benaderd.
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•

Bij de overname van federale informaticasystemen rezen meestal problemen, die inmiddels
grotendeels zijn geremedieerd, mede dankzij de verlenging van een samenwerkingsprotocol en verdere federale ondersteuning buiten een samenwerkingsovereenkomst om. Ook
de toegang tot de federale informaticasystemen stelde soms problemen.

Budgettaire ramingen gevolgd?
Enerzijds hebben de gebreken aan de federale informatiedoorstroming op een aantal vlakken
geleid tot voor de Vlaamse overheid oncontroleerbare uitvoeringsgegevens over de overgedragen materies. Anderzijds heeft de Vlaamse overheid in onvoldoende afgesplitste en gedetailleerde mate de ontvangsten en uitgaven in het kader van de zesde staatshervorming begroot
en opgevolgd. Zo hebben de monitoringrapporten van het ambtelijk monitoringcomité weliswaar melding gemaakt van uitgaven die aan de zesde staatshervorming zijn verbonden voor
de beleidsdomeinen WVG en WSE, maar ze hebben niet de apparaatskredieten die aan de
staatshervorming zijn verbonden, afgesplitst. Ze hebben evenmin het gebruik van andere
staatshervormingsgebonden beleidskredieten in andere beleidsdomeinen apart vermeld.
Bovendien hebben een aantal onzekerheden, zoals de opbrengsten uit verkeersboetes of de
voorlopige RIZIV-cijfers, als gevolg dat de impact op de vorderingensaldi 2015 en 2016 nog niet
definitief kan worden vastgesteld.
Het Rekenhof identificeerde in de uitvoeringsgegevens niettemin een aantal afwijkingen van
de ramingen in de ETP-tabel, de budgettaire boordtabel die aan de basis lag van de onderhandelingen over de zesde staatshervorming:
•

Een aantal uitgavenbudgetten overschreed in de begrotingen 2015 en 2016 de indicatieve
budgetten in de ETP-tabel. Zo diende de Vlaamse overheid de begrotingscijfers 2016 voor
de pas op 1 januari 2016 overgedragen bevoegdheid inzake ziekenhuisinfrastructuurfinanciering (A1/A3) te wijzigen ten opzichte van de ETP-tabel. Ze bedragen op kasbasis 501,3 miljoen euro, ruim boven de ETP-raming van 381,9 miljoen euro. Een correctie
van -160,3 miljoen euro was bovendien nodig om tot het ESR-budget van 341,0 miljoen te
komen. Uiteindelijk werd ESR-matig maar 250,5 miljoen euro aangerekend door, onder
meer, een vertraagde ingebruikname van twee ziekenhuizen. Voor het Rampenfonds zullen er vanaf 2017 aanzienlijke kredietverhogingen nodig zijn doordat de klimaatverandering een toenemend risico op natuurrampen meebrengt, en gelet op de vereiste van een
redelijke dossierafhandelingstermijn. In enkele gevallen bleven de uiteindelijke aanrekeningen ook aanzienlijk onder de ramingen in de ETP-tabel, zoals die vanuit het Fonds voor
Collectieve Uitrusting en Diensten. De ETP-tabel hield overigens met een aantal overgedragen bevoegdheden geen rekening, zoals die in de grijze zones voor de beleidsdomeinen
WSE en MOW, die pas na discussie aan de gewesten werden toegewezen.

•

De uitgaven door de federale operatoren waren in 2015 186,7 miljoen euro hoger dan de
inhoudingen door de FOD Financiën. De Vlaamse overheid rekende dat verschil aan op
geplaatst kapitaal. Daardoor gaf de balans van de Vlaamse overheid geen correct beeld van
de financiële en boekhoudkundige afwikkeling van dit verschil. De administratie beloofde
dat in overleg met het Rekenhof verder op te volgen en in orde te brengen in de algemene rekening 2016. Dat is ook effectief gebeurd door de overboeking van dit saldo naar
de rubriek diverse schulden. Het saldo 2015 van 186,7 miljoen euro steeg tot 194,7 miljoen
euro eind 2016.
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•

Aangezien de Vlaamse overheid zijn personeels- en werkingskosten gekoppeld aan de
zesde staatshervorming, vaak niet in aparte begrotingsartikelen of basisallocaties onderbracht, terwijl ook gepaste codes in de boekhouding ontbraken, zijn de eraan verbonden
kosten niet volledig bepaalbaar. Vlaanderen heeft daardoor geen volledig beeld van de
kosten ingevolge de staatshervorming. De toelichtingen of voorbereidende documenten
bij de begroting en rekening waren bovendien niet altijd transparant. Daarom heeft het
Rekenhof de beleidsdomeinen rechtstreeks bevraagd. Zij antwoordden dat de vereiste
budgetten binnen die uit de ETP-tabel vielen, met uitzondering van de budgetten voor het
beleidsdomein MOW en voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

•

De bevoegdheidsoverdrachten met te weinig of onvoldoende gekwalificeerd overgedragen
personeel noopten de Vlaamse overheid tot bijkomende aanwervingen, vaak binnen de
bestaande kredieten. De kosten van die aanwervingen bleven meestal binnen de budgetten in de ETP-tabel, omdat die in de ETP-tabel uitgingen van een grotere personeelsoverdracht.

•

Voor de meeste beleidsdomeinen bleven de extra kosten, meestal voor vorming, beperkt.
De inschaling van de overgedragen personeelsleden gaf dan weer aanleiding tot budgettaire meerkosten.

•

De globale kostprijs van de investeringen in informaticasystemen ingevolge de zesde staatshervorming is aanzienlijk, maar kan op dit moment nog niet definitief worden bepaald.
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Aanbevelingen
Een snellere, volledigere en accuratere informatiedoorstroming bij de voorbereiding van
bevoegdheidsoverdrachten en bij de eigenlijke implementatie ervan, is aangewezen. Zo
wordt aanbevolen dat de federale operatoren hun rapporteringen voldoende detailleren en
onderbouwen om een correcte aanrekening mogelijk te maken. De bedrijfsrevisoren dienen
voor hun controleopdracht over de noodzakelijke verantwoordingsstukken te beschikken
betreffende de aanrekeningen door de federale operatoren. De Vlaamse Regering moet de
FOD Financiën vragen maandelijks en per aanslagjaar te rapporteren over de ingekohierde en
geïnde opcentiemen, de fiscale uitgaven (belastingkredieten) en de gewestelijke personenbelasting, zoals de bijzondere financieringswet voorschrijft.
•

Er dient beter te worden gewaakt over de volledigheid van protocollen die de overgang
begeleiden.

•

De transparantie van de Vlaamse begroting en boekhouding over de zesde staatshervorming was voor verbetering vatbaar. De programmatoelichtingen hadden de overgehevelde bevoegdheden – zeker in de eerste jaren na de overheveling – uitgebreid moeten
bespreken, met de nodige informatie over de kredietopbouw, de wettelijke grondslag van
de bevoegdheid, een terugkoppeling naar de budgettaire boordtabel (ETP-tabel), en elke
andere nodige achtergrondinformatie. De Vlaamse overheid had de bevoegdheden minstens in het eerste jaar na hun overdracht duidelijk zichtbaar moeten maken, zij het door
ze onder te brengen in afzonderlijke begrotingsartikels en basisallocaties, zij het door ze
specifiek te coderen in haar boekhouding.

•

Een meer gerichte opvolging van alle kredieten in het kader van overgehevelde bevoegd
heden in het kader van een staatshervorming is aangewezen.

•

Gelet op de complexiteit van bevoegdheidsoverdrachten in het kader van een staatshervorming, moet rekening worden gehouden met de vereiste voorbereidingstijd voor een
dergelijke operatie en de nodige implementatietijd voor de bevoegdheidsoverdrachten.
Een kortere voorbereidingstijd kan mede oorzaak zijn van een verlengde implementatietermijn.

•

De bijzondere financieringswet bevat een vrij groot aantal bepalingen en bedragen die eind
2017 hun relevantie verliezen en verleende daarom een verregaande delegatiebevoegdheid
aan de Koning om te coördineren en te vereenvoudigen. Het is dan ook aangewezen er bij
de federale overheid op aan te dringen van deze bevoegdheid gebruik te maken. Een duidelijker basistekst zal de opvolging van de uitvoering ervan vergemakkelijken.

•

De bijzondere financieringswet voorziet in een maandelijkse rapportering tijdens het
aanslagjaar over de ingekohierde en geïnde opcentiemen, fiscale uitgaven (belastingkredieten) en gewestelijke personenbelasting. De FOD Financiën rapporteert enkel over de
gewestelijke personenbelasting. De Vlaamse overheid dient bij de FOD dan ook aan te
dringen op een volledige rapportering.

138

•

Zoals ook al gesteld in het rekeningenrapport 2016, dienen de correcte aanrekeningregels
en jaarafgrenzingen te worden gerespecteerd.

•

Gelet op het onvoorziene karakter van rampen en het potentieel hoge bedrag aan schadedossiers, beveelt het Rekenhof een meer frequente rapportering over schadedossiers door
natuurrampen aan dan waarin de huidige reglementering voor de gewone schadedossiers
voorziet. Die reglementering kan het beste in deze zin worden aangepast.

•

De opmaak van de begroting van het Vlaams Fonds voor Lastendelging (VFLD) dient rekening te houden met alle categorieën van uitgaven en met de billijke termijnen en doorlooptijden voor de uitbetaling van rampenschadedossiers.

•

Wat betreft de lasten uit het verleden, verdient het aanbeveling te voorzien in een gecentraliseerde inventaris van alle overgelegde informatie om het overzicht en de transparantie
te bevorderen. De Vlaamse overheid dient daarvoor ook boekhoudkundige voorzieningen
aan te leggen.

•

Het Rekenhof beveelt aan de balans en vastgoeddatabank te controleren op volledigheid
en de nodige besluiten te nemen met betrekking tot de eigendomsoverdracht van gebouwen.
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HOOFDSTUK 13

Antwoord van de
Minister-President
De Minister-President heeft op 20 oktober 2017 een gecoördineerd antwoord aan het Rekenhof
bezorgd in samenwerking met alle betrokken administraties en kabinetten. Het gecoördineerd antwoord bevat behalve een algemene waardering, ook een repliek op de aanbevelingen
en op een aantal opmerkingen bij de algemene conclusies (zie bijlage 8).
Op 18 oktober 2017 had ook de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een
antwoord bezorgd, dat deels verwees naar het antwoord van de Minister-President. Het antwoord van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bevat ook een aantal
algemene bedenkingen inzake het beleidsdomein WVG (zie bijlage 9).
Beide antwoorden bevatten bovendien een aantal punctuele opmerkingen, die soms aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen in het verslag.
De Minister-President waardeerde in het algemeen dat het Rekenhof een accuraat beeld
schetste van de implementatie van de zesde staatshervorming in de Vlaamse overheid. Hij
meldde dat de Vlaamse overheid vaststelde dat het Rekenhof erkent dat zij erin geslaagd is de
bevoegdheidsoverdrachten goed uit te voeren, ondanks de grote mate van complexiteit en de
grote tijdsdruk. De Vlaamse Regering heeft ook interesse voor de conclusies en aanbevelingen in het verslag, waarvan een aantal betrekking heeft op de verdere opvolging van de zesde
staatshervorming vanuit de Vlaamse overheid, een aantal betrekking heeft op de werkwijze
vanuit de federale overheid, en een aantal eerder gericht is op de toekomstige bevoegdheidsoverdrachten.
De Vlaamse overheid onderschrijft volgens de Minister-President een aantal aanbevelingen,
maar is het soms niet (volledig) eens met andere.
•

Zo heeft de Vlaamse overheid bedenkingen bij de aanbeveling alle kredieten in het kader
van overgehevelde bevoegdheden ingevolge een staatshervorming meer gericht op te volgen. Aangezien Vlaanderen van in het eerste jaar van de overdracht van de bevoegdheden
het beleid heeft bijgestuurd, is het volgens de Vlaamse overheid niet meer mogelijk voor
alle bevoegdheden een duidelijke lijn te trekken tussen de uitgaven ingevolge de zesde
staatshervorming en andere uitgaven. Vanuit het principe van eenheid van begroting is dat
volgens de Vlaamse Regering ook niet noodzakelijk.
Volgens het Rekenhof is het evenwel omwille van de transparantie belangrijk in een eerste
fase na een bevoegdheidsoverdracht ingevolge een staatshervorming, een duidelijk zicht
te hebben op de reële kosten (apparaat en beleid) die aan de overgedragen bevoegdheden
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zijn verbonden. Het gebruik van coderingen in de boekhouding zou dat mogelijk kunnen
maken.
•

De Vlaamse overheid acht het ook weinig zinvol nog extra rapporteringen ex-ante in het
leven te roepen over schadedossiers door natuurrampen, gelet op het onvoorspelbare
karakter van de rampen. Zij onderzoekt wel alternatieven, zoals een alternatieve financiering in de vorm van een verzekering of fonds.
Het Rekenhof stelt vast dat het organieke besluit van het Vlaams Fonds voor de
Lastendelging241 op dit moment strikt genomen niet in rapporteringsverplichtingen voor
rampendossiers voorziet, maar alleen in een jaarlijkse rapporteringsverplichting voor
schadedossiers. Het engagement van het Rampenfonds om bij alle nieuw erkende rampen
(dus frequenter dan eenmaal per jaar) een raming aan het VFLD te bezorgen, wordt bij
voorkeur in de regelgeving opgenomen.

•

Wat betreft de aanbeveling dat voor de lasten uit het verleden, het aanbeveling verdient
te voorzien in een gecentraliseerde inventaris242 van alle overgelegde informatie om het
overzicht en de transparantie te bevorderen en dat de Vlaamse overheid daarvoor ook de
nodige boekhoudkundige voorzieningen dient aan te leggen, vindt de Vlaamse overheid
dat het in een bedrijfseconomische redenering inderdaad tot aanbeveling strekt met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw voorzieningen aan te leggen. Hoe zinvol deze
rapportering ook is, de bedrijfseconomische boekhouding prevaleert echter volgens haar
niet op de ESR- rapportering die de EU oplegt. Het verschil in aanrekeningsmoment bij
de bedrijfseconomische boekhouding en de ESR-boekhouding maakt het minder zinvol
voorzieningen aan te leggen. De ESR-aanrekeningsregels bepalen immers dat de aanrekening maar geschiedt als er een effectieve verplichting van de Vlaamse overheid is, en houdt
geen rekening met potentiële verplichtingen. Dit probleem werd ook al aangeraakt in het
kader van de controle van de algemene rekening en van de rekening van het VFLD. Het
Rekenhof onderzoekt dit nog verder.

Ten slotte stelde de Minister-President dat de Vlaamse overheid altijd in de eerste plaats heeft
geopteerd voor continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Hij reageerde daarmee op de
algemene conclusie van het Rekenhof dat de bevoegdheidsoverdrachten niet altijd vlot plaatsvonden en vaak verlengingen vereisten van overgangsprotocollen, federaal beheer of federale
ondersteuning, mede in de hand gewerkt door de complexiteit van de overdrachten en nieuwe
beleidskeuzes.

241

242

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het
beheer van het VFLD.
Wat dit punt betreft stelde de Vlaamse Regering dat het verslag terecht de problemen omtrent de lasten uit het verleden vermeldt. Een inventarisatie van hangende en potentiële rechtsgedingen (en de financiële consequenties ervan) is
belangrijk. Dit veronderstelt evenwel volgens haar een betere informatievoorziening vanuit het federale niveau.

Bijlagen
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Bijlage 1
Overgangsprotocollen
Tabel 23 – Overzicht van de overgangsprotocollen243

244

Beleidsdomein
Protocol/overgedragen bevoegdheid/entiteit

Inwerkingtreding protocol
(datum protocol)

Voorziene einddatum protocol243

Protocol tussen de federale overheid, de gewesten, de
gemeenschappen en de GGC betreffende de aanrekening
van de door de openbare instellingen van sociale zekerheid
voor rekening van de gewesten, de gemeenschappen en
de GGC uitgevoerde uitgaven op de middelen die krachtens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende
de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten,
de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking
tot de Brusselse instellingen en de wet van 31 december
1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige
Gemeenschap aan de deelgebieden worden toegekend
(horizontaal protocol)

01/07/2014 (17/12/2014)

X244

01/07/2014 (15/05/2014)

31/12/2014

Economie

01/07/2014 (15/05/2014)

31/12/2014

Participatiefonds

01/07/2014 (15/05/2014)

30/06/2022

Gezondheid (heeft betrekking op diverse bevoegdheden
inzake gezondheidszorg en volksgezondheid)

01/07/2014 (15/05/2014)

31/12/2014
31/12/2015
31/12/2017

Gesloten centra (met uitzondering van de helft van de over
te dragen personeelsleden in het centrum van Tongeren die
tot 31/12/2018 nog federaal blijven (geregeld in afzonderlijk protocol))

01/07/2014 (23/05/2014)

31/12/2014

Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)

01/07/2014 (15/05/2014)

31/12/2015

Gezinsbijslagen -protocol betreffende het administratief
beheer en de betaling van de gezinsbijslag door de instellingen die daarvoor zullen instaan

01/07/2014 (15/05/2014)

Ten laatste
31/12/2019

Gezinsbijslagen – Verticaal protocol tussen de Federale
Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de
GGC en de Duitstalige Gemeenschap betreffende budgettering, rapportering en afrekening van de gezinsbijslag en
de gerelateerde kosten

01/07/2014 (20/03/2015)

Ten laatste
31/12/2019

01/7/2014 (14/5/2014)

31/12/2014

01/07/2014 (15/05/2014)

31/12/2014

Financiën en Begroting (FB)
Aankoopcomités
Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)

FCUD
Justitiehuizen

243

244

De overgangsprotocollen verwijzen regelmatig naar een vaste einddatum, of naar de datum van het koninklijk besluit
tot inwerkingtreding van de nominatieve overdracht van personeel en goederen als alternatief voor een welbepaalde
einddatum.
Artikel 16 HP, eerste en tweede lid, stelt: tenzij een deelgebied er anders over beslist en onverminderd artikel 68quinquies, §2, BFW, artikel 6, §1, IX, 7°, a), vijfde lid, en b), tweede lid, BWHI en het KB van 23 augustus 2014 tot uitvoering
van artikel 54, §1, tiende lid, BFW, is dit protocol van toepassing voor 3 begrotingsjaren. Na het verstrijken van die termijn kan het protocol met termijnen van één of meerdere jaren worden verlengd mits de regering van het betrokken
deelgebied dit tijdig notificeert aan de federale overheid.
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Beleidsdomein
Protocol/overgedragen bevoegdheid/entiteit

Inwerkingtreding protocol
(datum protocol)

Voorziene einddatum protocol243

FOD WASO – Arbeidsmarktbeleid

01/07/2014 (04/06/2014)

Ten laatste
31/12/2015

RVA – Arbeidsmarktbeleid

01/07/2014 (04/06/2014)

31/12/2014
(met verleningen
(zie bijlage 2)

RSZ – Doelgroepverminderingen

01/07/2014 (04/06/2014)

Onbepaalde
duur

01/07/14 (15/05/2014)

Ten laatste
31/12/2015

BIRB – landbouw (1 juli 2014-15 oktober 2014)

01/07/2014 (15/05/2014)

15/10/2014

BIRB – landbouw (vanaf 16 oktober 2014)

16/10/2014 (15/05/2014)

31/12/2014

Afvalstoffen

01/07/2014 (15/05/2014)

31/12/2014

Dierenwelzijn

01/07/2014 (15/05/2014)

31/12/2014

FRGE – Fonds ter reductie van de globale energiekost

01/07/2014 (15/05/2014)

31/12/2014245

01/07/2014 (15/05/2014)

31/12/2014

Rampen

01/07/2014 (15/05/2014)

31/12/2014

GSB – federaal grootstedenbeleid

01/07/2014 (31/03/2014)

31/12/2014

Werk en Sociale Economie (WSE)

POD Maatschappelijke Integratie – Tewerkstellings
maat
regelen en sociale economie
Landbouw en Visserij (LV)

Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)

Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteit
Kanselarij en Bestuur (KB)

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens aangeleverd door het departement KB en de verschillende beleids
domeinen.245

245

Het protocol voorziet in ontbinding van het fonds op 1 januari 2015.
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Bijlage 2
Bijkomende protocollen of verlenging van protocollen
Tabel 24 – Overzichtstabel bijkomende protocollen of verlenging van protocollen246
Beleidsdomein
Protocol/overgedragen bevoegdheid/entiteit

Initiële einddatum

247

Overgang verlengd tot

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG)
Gezondheid

31/12/2015 (tabaks
ontwenning)

31/12/2016

31/12/2015 (OPPT en GDT)246

31/12/2017

31/12/2017 (RIZIV)

31/12/2018

THAB

31/12/2015

X

Justitiehuizen

31/12/2014

X247

RVA – Arbeidsmarktbeleid

31/12/2014

Meerdere data per maatregel

POD MI – tewerkstellingsmaatregelen en
sociale economie – VDAB

31/12/2014

X

FOD WASO – Arbeidsmarktbeleid

31/12/2014

01/04/2015 en 01/09/2016

31/12/2014

31/12/2016

Werk en Sociale Economie (WSE)

Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Mobiliteit

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens aangeleverd door het departement KB en de verschillende beleids
domeinen.

Overgangsprotocol gezondheid
Het addendum van 15 oktober 2015 voor enkele maatregelen waarvoor de overgangsperiode
liep tot 31 december 2015, werd met twee jaar verlengd tot 31 december 2017. Het betreft:
tabaksontwenning, overleg over de psychiatrische patiënt in de thuissituatie en de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging. De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin heeft met een schrijven van 29 juni 2016 aan het Overlegcomité meegedeeld dat de
Vlaamse overheid de bevoegdheid voor tabaksontwenning op 1 januari 2017 volledig zou overnemen. Voor de Vlaamse Gemeenschap werden bepaalde artikelen van het protocolakkoord
van 15 mei 2014 verlengd tot 31 december 2018 door een aanhangsel tot wijziging van het protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de grondwet
met betrekking tot de uitoefening van de aan de deelstaten toegewezen bevoegdheden op het
vlak van volksgezondheid en gezondheidszorg tijdens de overgangsperiode in het kader van
de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming.
De Vlaamse Regering heeft samen met de andere deelstaten een verlenging van het overgangsprotocol met één jaar gevraagd voor de materies waarvan de einddatum van de overgangsperiode op 31 december 2017 was vastgelegd. Dit is geregeld met een tweede addendum
dat de bevoegde ministers op 24 oktober 2016 hebben ondertekend op de Interministeriële
Conferentie Volksgezondheid. Het betreft enerzijds (complexe) materies die zullen worden
geïntegreerd in de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Deze integratie vergt meer tijd dan

246

247

OPPT: overleg over de psychiatrische patiënt in de thuissituatie
GDT: geïntegreerde diensten voor thuisverzorging
Geen eigenlijke verlenging van protocol. Zie de toelichting op volgende pagina.
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initieel was voorzien, voornamelijk op het vlak van wetgeving en op vlak van ICT (creatie van
een nieuw platform voor gegevensuitwisseling met de zorgkassen). Anderzijds dienen enkele
materies te worden geïntegreerd in de structuren van de eerstelijnsgezondheidszorg. In het
kader van de eerstelijnsconferentie van februari 2017 zullen de ondersteunende structuren
daarvan worden gereorganiseerd. De implementatie van deze structuren en de voorbereiding
van de decretale onderbouwing ervan kunnen echter niet tegen eind 2017 worden afgerond.
Tegemoetkoming in de hulp aan bejaarden
Voor deze bevoegdheid was Vlaanderen nog niet klaar voor de overheveling eind 2015. Voor
2016 werd bijgevolg een overeenkomst afgesloten tussen de FOD SZ en de Vlaamse overheid.
Voor 2017 en de volgende jaren is er een nieuwe overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomst
regelt voornamelijk de transitie en datamigratie in 2017 en de medische evaluatie door de FOD
Sociale Zekerheid vanaf 2017.
Justitiehuizen
Gelet op de korte overgangsperiode heeft de FOD Justitie met de gemeenschappen afgesproken dat hij de ICT voor de justitiehuizen en het VCET in 2015 nog verder zou verzorgen (onder
meer SIPAR – Système Informatique PARajudiciaire – en SISET – Système Informatique de
la Surveillance Electronique – Informatie Systeem Elektronisch Toezicht). Daarvoor is op
23 december 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten tot 31 december 2015. Door technische moeilijkheden kwam de eigenlijke migratie van de justitiehuizen pas in de periode
van juni tot september 2016 tot stand en heeft de FOD justitie nog verdere ondersteuning
geboden, buiten de samenwerkingsovereenkomst om.
RVA – Arbeidsmarktbeleid
Het betreffende protocol vermeldde 31 december 2014 als einddatum, of, overeenkomstig artikel 75, §2, BFW, de datum van inwerkingtreding van het KB houdende nominatieve overdracht van personeel als die datum na 31 december 2014 zou vallen, of de datum waarop de
gefedereerde entiteit operationeel in staat zou zijn de bevoegdheid uit te oefenen. Deze datum
werd bepaald overeenkomstig artikel 43 van het protocol. Voor loopbaanonderbreking is de
einddatum, het tijdstip waarop het gewest niet langer beroep doet op de federale regelgeving.
Het protocol werd voor alle RVA-maatregelen verlengd na 31 december 2014, en nam voor de
meeste maatregelen een einde na de personeels- of operationele overdracht, in de loop van,
of, op het einde van 2015 en 2016. De maatregel loopbaanonderbreking werd hervormd naar
Vlaams beleid, met ingang van 1 september 2016. In 2017 zijn er nog enkele maatregelen,
waarvoor het protocol nog van toepassing is: voor het departement WSE, de activeringsmaatregelen, tot de uitdoving op 31 december 2018, de werkervaringstoeslag, tot de hervorming
van de maatregel met als streefdatum 31 maart 2018, en de SINE-maatregel; en voor de VDAB,
voornamelijk de opleidings- en stagepremie (zie ook bijlage 5 ‘Overzicht van verrichtingen
langs federale operatoren’).
Voor de VDAB was er de overdracht van de PWA-beambten op 1 januari 2017, maar is de
omvorming van he PWA-stelsel naar het Wijk-werken pas voorzien einde 2017. In tussentijd
werden enkele praktische afspraken gemaakt, zoals voor informatieuitwisseling. Ook werd
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een samenwerkingsprotocol afgesloten tussen de gewesten, de Duitstalige gemeenschap en de
federale overheid, dat het aspect ‘interregionale mobiliteit’ regelt. Thans is nog niet duidelijk
of dit zal worden vervangen, omdat het afhangt van de reglementering van de verschillende
gewesten en of enkele bepalingen een concretere invulling zullen vereisen.
POD Maatschappelijke Integratie
Wat betreft het overgangsprotocol POD Maatschappelijke Integratie voorzag de toepassing
van het protocol tot 31 december 2014 als einddatum, of overeenkomstig artikel 75, §2, BFW,
de datum van inwerkingtreding van het KB houdende nominatieve overdracht van personeel
als die datum na 31 december 2014 zou vallen, of de datum waarop de gefedereerde entiteit
operationeel in staat zou zijn de bevoegdheid uit te oefenen, zonder dat dit evenwel later kan
zijn dan 31 december 2015. Voor de bevoegdheid Activering van de leefloners artikel 60 & 61,
die naar de VDAB overkwam, is intussen beslist dat voor de uitbetaling van de loonsubsidie
van de tewerkgestelde leefloners, de POD MI de federale operator zal blijven. De uitbetalingen aan de OCMW’s bleken federaal wettelijk verankerd te zijn. De VDAB deelde mee dat,
na analyse van de regelgeving op federaal en gewestelijk niveau, een nieuw protocol “POD
Maatschappelijke integratie” uiteindelijk niet nodig bleek te zijn.
FOD WASO – Arbeidsmarktbeleid
Het protocol voorzag als overgangsfase de periode van 1 juli 2014 tot 31 december 2014 of tot
aan de inwerkingtreding van het KB houdende nominatieve overdracht van het personeel
indien deze gelegen is na 1 januari 2015, zonder dat dit evenwel later kan zijn dan 31 december
2015. De overdracht van het personeel en het operationeel beheer gebeurde op 1 april 2015.
Voor ILW (industrieel leerlingenwezen) was in dit protocol voorzien dat elke entiteit tegen
31 maart 2015 het nodige zou doen om het beheer van het ILW door eigen instanties te laten
overnemen van de paritaire leercomités. Omdat dit niet gerealiseerd kon worden tegen maart
2015 heeft federaal minister van Werk Peeters op 19 maart 2015 een brief gestuurd aan alle
paritaire leercomités waarmee hen werd toegestaan om verder te werken tot uiterlijk 1 september 2016. Voor de Vlaamse overheid wordt de rol van de paritaire leercomités vanaf
1 september 2016 overgenomen door het Vlaams Partnerschap Duaal Leren of de sectorale
Partnerschappen Duaal Leren. Formeel werd dit protocol niet verlengd.
Mobiliteit
Volgens dit protocol liep de overgangsperiode van 1 juli 2014 tot 31 december 2014. De partijen konden overeenkomen om de duur van deze periode voor het volledige of een deel van
dit protocol te wijzigen en dit tot ten laatste 31 december 2015. Deze laatste datum werd nog
verlengd met een bijakte. Om de continuïteit te garanderen werd een samenwerkingsprotocol
inzake de uitoefening van de geregionaliseerde bevoegdheden afgesloten en heeft de FOD
Mobiliteit en Vervoer een aantal toepassingen (ADR vergunningen/controles, Cronos rijexamen/vakbekwaamheid C en D/vaarbewijs, homologatie, WebTEUV, binnenvaart CDBS) in
beheer gehouden. Dit protocol is vanwege de technische complexiteit van de migratietrajecten met een bijakte verlengd tot uiterlijk 31 december 2016. Voor enkele toepassingen kende
de migratie kinderziekten, die weliswaar de continuïteit nooit in gevaar brachten, maar wel
tijdelijk de kwaliteit van de dienstverlening beïnvloedden.
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Bijlage 3
Samenwerkingsakkoorden BWHI
Tabel 25 – Overzichtstabel samenwerkingsakkoorden voorzien in Bijzondere Wet tot
Hervorming der Instellingen en BFW
Beleidsdomein
Overgedragen bevoegdheid/Entiteit
Samenwerkingsakkoord (SA)
Grondslag in IA (Institutioneel akkoord), BWHI en BFW
Commentaar (reden van niet-sluiting)

Datum sluiting
(publicatie in BS)

Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap
SA met betrekking tot nadere regels en voorwerp van overleg gewesten
P. 23 van IA en artikel 92bis, §7 van BWHI
Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft initiatief genomen.
Er wordt nog onderhandeld over de modaliteiten van het overleg (info dep. KB)

Nog niet gesloten

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Gezondheidszorg en hulp aan personen
SA tussen gemeenschappen over samenstelling en financiering instituut gezondheidszorg
P. 32 van IA en artikel 92bis, §4septies, a) van BWHI
Bestaande SA van 10 december 2003 moet worden geïntegreerd in nieuw SA.

Nog niet gesloten

SA tussen de federale overheid en de deelstaten met betrekking tot uitwisseling van
info in het kader van de uitoefening van bevoegdheden bedoeld in artikel 5, §1, I,
eerste lid, 7°, b) met betrekking tot de contingentering van de gezondheidsberoepen
P. 35 van IA en artikel 92bis, §4septies, b) van BWHI

Nog niet gesloten

Gezinsbijslagen
SA tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de GGC en de DG betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele
toepassingsgebied van de gezinsbijslagregelingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen, de indexering van de grensbedragen van de inkomsten die voorkomen in de reglementering
inzake gezinsbijslag en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende
bepalingen voorgesteld door het Beheerscomité van FAMIFED
Artikel 94, §1bis, derde lid van BWHI

14/07/2016
(BS 20/10/2016)

SA tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting van de
richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011
betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor
onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van
een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers
uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven
Artikel 94, §1bis van BWHI

17/6/2016
(BS 13/07/2016)

SA tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen
Artikel 94, §1bis, derde lid van BWHI

24/07/2016
(BS 20/10/2016)

Justitie
SA tussen de federale overheid en de deelstaten met betrekking tot het vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie, vertegenwoordiging deelstaten in het college van
Procureurs-Generaal, kadernota integrale veiligheid en nationaal veiligheidsplan
P. 37 van IA en artikel 92bis, §4decies van BWHI

07/01/2014
(BS 17/06/2014)

Justitiehuizen
SA tussen de federale overheid en de deelstaten met betrekking tot de uitoefening van
de opdrachten van de justitiehuizen
Artikel 92bis, §4undecies van BWHI

17/12/2013
(BS 17/06/2014)
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Beleidsdomein
Overgedragen bevoegdheid/Entiteit
Samenwerkingsakkoord (SA)
Grondslag in IA (Institutioneel akkoord), BWHI en BFW
Commentaar (reden van niet-sluiting)

Datum sluiting
(publicatie in BS)

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Telecommunicatie
SA tussen federale overheid en gemeenschappen
P. 46 van IA en artikel 92bis, §4sexies van BWHI

Nog niet gesloten248

Werk en Sociale Economie
Arbeidsmarkt- Betaald Educatief Verlof
SA tussen gewesten en gemeenschappen over de organisatie en de erkenning van
opleidingen in het kader van het betaald educatief verlof
P. 30 van IA en artikel 92bis, §4octies van BWHI

12/11/2015
Nog niet gepubliceerd

Leefmilieu, Natuur en Energie
Handhaving regelgeving doorvoer afvalstoffen
SA tussen federale overheid en gewesten met betrekking tot de aanwijzing van de
bevoegde overheid inzake doorvoer van afvalstoffen in het kader van de Europese
verplichtingen
P. 43 van IA en artikel 92bis, §3, f) van BWHI

Nog niet gesloten249

Klimaat
SA tussen federale overheid en gewesten met betrekking tot de veilingopbrengsten van
emissierechten en andere afspraken

Ondertekening
20/01/2017

Art. 65quater, §7, eerste lid van BFW Goedkeuringsprocedure lopend

Parl. goedkeuring
lopend

Mobiliteit en Openbare werken
Overheveling bevoegdheden BIVV naar de gewesten
SA tussen de gewesten over de organisatie langs snelwegen van nationale sensibiliseringsacties inzake verkeersveiligheid
P. 38 van IA en artikel 92bis, §2, i) van BWHI

Nog niet gesloten

Bijkomende financiering voor aanleg spoorlijnen
SA tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de bijkomende
financiering van investeringen in spoorlijnen
P. 39 van IA en artikel 92bis, §4nonies van BWHI250
Bestaand SA met betrekking tot de financiering 2001-2012 werd door de Raad van
State in strijd geacht met bevoegdheidsverdelende regels.

Nog niet gesloten

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens aangeleverd door het departement KB en de verschillende beleids
domeinen.248

248

249

250

249 250

Het bestaande samenwerkingsakkoord dat in werking is en toegepast wordt, is dat van 17 november 2006 tussen de
Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het
wederzijds consulteren bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische-communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken
door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie. Dit samenwerkings
akkoord betreft enerzijds de manier hoe de telecomregulatoren en de mediaregulatoren samenwerken bij het nemen
van maatregelen inzake regulering van de markt, anderzijds een raadplegingsprocedure waarbij ontwerpen van regelgeving voorgelegd worden aan elkaar ter consultatie. Een nieuw SA of wijzigingen van het SA na de goedkeuring van
de zesde staatshervorming zijn er niet geweest.
Een samenwerkingsakkoord werd ondertekend op 20 mei 2011, maar niet ter goedkeuring aan parlementen voorgelegd. Overleg over aanpassing van de tekst in het licht van de bevoegdheidsoverdracht loopt. Op 28 april 2017 besloot
de Vlaamse Regering haar goedkeuring te hechten aan dit samenwerkingsakkoord met machtiging tot ondertekening.
Dit SA is enkel verplicht als een of meer gewesten op aanvullende wijze de investeringen in de aanleg, de aanpassing
of de modernisering van de spoorlijnen wensen te financieren.
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Bijlage 4
Samenwerkingsakkoorden buiten BWHI om
Tabel 26 – Overzichtstabel samenwerkingsakkoorden voorzien in institutioneel akkoord
maar niet opgenomen in Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen251
Beleidsdomein
Overgedragen bevoegdheid/Entiteit
Samenwerkingsakkoord (SA)
Grondslag in IA (Institutioneel akkoord), BWHI en BFW
Commentaar (reden van niet-sluiting)

252

Datum sluiting
(publicatie in BS)

Financiën en Begroting
Agentschap voor patrimoniale informatie
SA 24/10/2002 wordt herzien voor oprichting agentschap
P. 44 van IA

18/04/2014
(BS 25/09/2014)

Nationaal Instituut voor de statistiek
SA tussen federale overheid en deelstaten met betrekking tot nadere regels interfederalisering
P. 41 van IA

15/07/2014
(BS 20/10/2014)

Instituut Nationale Rekeningen
SA tussen federale overheid en deelstaten met betrekking tot nadere regels integratie
P. 41 van IA

15/07/2014
(BS 20/10/2014)

Internationaal Vlaanderen
Toerisme
SA tussen BHG en andere deelstaten met betrekking tot toerisme
P. 27 van IA

Nog niet gesloten251

Economie, Wetenschap en Innovatie
Economisch en industrieel beleid
SA tussen gemeenschappen met betrekking tot interuniversitaire attractiepolen
P. 40 van IA Het SA van 28/6/2011 loopt nog tot 30 juni 2017.

Wordt niet gesloten252

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Gezondheidszorg en hulp aan personen
SA tussen federale overheid en deelstaten met betrekking tot e-Health en de kennisen informatieoverdracht
P. 35 van IA – Het voorziene samenwerkingsakkoord voor e-Health evolueert naar een
samenwerkingsakkoord over gegevensdeling. Er is een voorontwerp van samenwerkingsakkoord dat nog moet worden goedgekeurd door de IMC Volksgezondheid.

Nog niet gesloten

SA tussen federale overheid en deelstaten met betrekking tot nalevingsmodaliteiten
van internationale verplichtingen in verband met gezondheidsbeleid
P. 35 van IA

Nog niet gesloten

SA tussen federale overheid en deelstaten met betrekking tot aanpassings- en evaluatiemodaliteiten van het KB nr. 78 (erkenning zorgverstrekkers)
P. 35 van IA

Nog niet gesloten

251
252

Volgens Toerisme Vlaanderen is dit samenwerkingsakkoord in voorbereiding.
Volgens de administratie is binnen de IUAP stuurgroep – onder het voorzitterschap van Belspo – beslist Fase VII van
IUAP te verlengen tot eind 2017, om in een naadloze overgang te voorzien met het vervolgprogramma dat de Gemeenschappen zouden uitwerken. Op respectievelijk 17 en 22 juni 2016 hebben de gemeenschappen besloten het IUAP
netwerkprogramma, na de huidige Fase VII, stop te zetten en de vrijgekomen middelen te investeren in de versterking
van het fundamenteel onderzoek door middel van een nieuw Excellence of Science (EOS)-programma, evenwel nog
altijd als samenwerking tussen beide gemeen-schappen, waarbij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) voor Vlaanderen en FNRS voor de Franstalige Gemeenschap de operationele coördinatie op zich zouden
nemen. Een samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen was daarvoor niet nodig, aangezien zowel het FWO
als het FNRS bevoegd zijn met de hen toegekende middelen dergelijke samenwerkingen te organiseren. Wel kwamen
beide instellingen een Memorandum of Understanding overeen.
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Beleidsdomein
Overgedragen bevoegdheid/Entiteit
Samenwerkingsakkoord (SA)
Grondslag in IA (Institutioneel akkoord), BWHI en BFW
Commentaar (reden van niet-sluiting)

Datum sluiting
(publicatie in BS)

SA tussen federale overheid en deelstaten met betrekking tot organisatie overleg tussen. overheden met betrekking tot sociale akkoorden voor gezondheidsberoepen
P. 35 van IA

Nog niet gesloten

SA tussen federale overheid en deelstaten met betrekking tot wijze besturing en financiering Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg
P. 35 van IA

Nog niet gesloten

Elektronisch toezicht
SA betreffende beheer van het elektronisch toezicht Overlegcomité 18 september
2013, voorbereidende werken bij bijzondere wet 6 januari 2014 met betrekking tot
6de staatshervorming

10/12/2014
(BS 02/03/2015)

Werk en Sociale Economie
SA tussen federale staat en gewesten waarin op basis van Europese richtlijnen gem.
doelstellingen voor de Intensiteit van de begeleiding van werklozen worden vastgelegd
en waarin een snellere beschikbaarheidscontroleprocedure wordt ingevoerd

Nog niet gesloten253

Leefmilieu, Natuur en Energie
Nucleaire export
SA tussen federale overheid en gewesten met betrekking tot samenwerking rond
nucleaire export
P. 43 van IA

Nog niet gesloten

Mobiliteit en Openbare werken
Wegen die gewestgrenzen overschrijden
Update SA 17 juni 1991 betreffende wegen die gewestgrenzen overschrijden
P. 37 van IA

Nog niet gesloten

Kanselarij en Bestuur
Openbaar Ambt
SA tussen overheden over zaken van gemeenschappelijk belang, zoals maxima wedden
P. 47 van IA

Wordt niet gesloten254

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens aangeleverd door het departement KB en de verschillende beleidsdomeinen.253

253

254

254

Op 6 november 2013 werd een nieuw samenwerkingsakkoord opgesteld dat het samenwerkingsakkoord van 30 april
2004 betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen zou vervangen met ingang van 1 januari 2014 en
dat eindigt op de datum dat een nieuw samenwerkingsakkoord wordt afgesloten na de bevoegdheidsoverdracht en
ten laatste op 31 december 2014. Dat aangekondigde nieuwe samenwerkingsakkoord activering is er niet gekomen.
Het samenwerkingsakkoord van 2013 is dus nog altijd van kracht, evenwel samen te lezen met de ondertussen nieuwe
bepalingen in federale en Vlaamse wetgeving over controle op de beschikbaarheid van de werkzoekenden. Er is wel
nog een aanvullend protocol afgesloten in verband met de nieuwe overgedragen bevoegdheden op 4 juni 2014.
Er is intussen beslist geen samenwerkingsakkoord te sluiten. Ook de alternatieve piste om een maximumbedrag in te
schrijven in de pensioenwetgeving is verlaten (wegens opmerkingen van de Raad van State en het risico op ongelijke
behandeling). Er zal dus geen maximumwedde bepaald worden.
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Bijlage 5
Verrichtingen langs federale operatoren
Tabel 27 – Overzichtstabel verrichtingen langs federale operatoren (in miljoen euro)

255

256 257

Omschrijving

Federale

Uitvoering

operator

2015

Uitvoering

(Gepland)

2016 (dd

einde federale

31 mei 2017)

operatoren

FB
CB0-9CFBAAH-OW

Ontvangsten financieringswet gewestaangelegenheden

FOD FIN

3.890,0

3.004,3

Niet bekend

CB0-9CFBAAB-OW

Ontvangsten financieringswet gemeenschapsaangele-

FOD FIN

5.829,4

6.348,8

Niet bekend
31-12-2015

genheden
JB0-9JDGAAL-OW

Terugvorderingen diensten

RVA

100000 – Boekingen geplaatst kapitaal255
482000 – Diverse schulden met betrekking tot federale operatoren
Totaal ontvangsten

0,7

9,1

186,7

-186,7

0,0

194,7

9.906,9

9.370,2

CB0-1CDB2AN-WT

Woonfiscaliteit

FOD FIN

1.719,5

1.668,0

Niet bekend

CB0-1CDB2AO-WT

Fiscale uitgaven diensten- en PWA-cheques

FOD FIN

143,5

164,7

Niet bekend

JB0-1JDG2AL-WT

Dienstencheques

RVA

1.022,3

278,4

31-12-2015

JB0-1JDG2AO-WT

RSZ doelgroepkortingen

RSZ

480,6

486,3

Blijft federaal

JB0-JDG2AM-WT

Activa maatregelen

RVA

59,6

60,8

WSE

Blijft federaal,
uitdoofscenario
tot 31-12-2018

JB0-1JDG2AK-WT

Loopbaanonderbreking publieke sector onderwijs en VO

RVA

44,8

52,4

31-08-2016

JB0-1JDG2AJ-WT

Loopbaanonderbreking publieke sector Vlaams gewest,

RVA

46,7

49,0

31-08-2016

lokale en provinciale besturen
JB0-1JDG2AP-WT

Sectorale doelgroepkortingen

RSZ, HVKZ

47,1

46,9

Blijft federaal

JB0-1JDG2AR-WT

Werkhervattingstoeslag

RVA

30,2

30,0

Streefdatum

JB0-1JDG2AQ-WT

DIBISS (sectorale) doelgroepkortingen

DIBISS

47,5

11,2

Blijft federaal

JB0-1JDG2AY-IS

Dotatie VDAB256

31-03-2018

VDAB – ESR 43.52

Activering leefloners – subsidies

130,7
POD MI

82,4

142,7
257

99,4

Gedeeltelijk
31-12-2016,
maar grootste
deel blijft
federaal

VDAB – ESR 31.22

Activering leefloners – werkgeversbijdragen

DIBISS

28,2

30,5

31-12-2016,
behalve voor
uitdoof federaal
tot 31-12-2018

VDAB – ESR 12.21

Controle werkwilligheid apparaat

RVA

3,3

0,3

VDAB – ESR 12.21

PWA apparaat

RVA

13,8

15,5

VDAB – ESR 31.22

PWA beleid uitgaven

RVA

3,3

1,7

31-03-2015 en
30-06-2015
31-12-2016
Gedeeltelijk
31-12-2016 en
31-12-2017

255

256

257

Deze post werd in de rekening 2015 gebruikt als sluitpost bij de grootboekboekingen met betrekking tot de federale
operatoren. Naar aanleiding van een opmerking bij de algemene rekening 2015 werd dit saldo vanaf 2016 overgeboekt
naar een specifieke schuldenrekening voor de federale operatoren en worden nieuwe schulden ook op deze rekening
geboekt.
Detail van de uitvoeringscijfers: volgens de VDAB-jaarrekeningen 2015 en 2016, respectievelijk voorgelegd op 30 maart
2016 en 30 maart 2017.
Inclusief 16 miljoen euro overflow (zie 5.2.3.4, deel WSE).
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Omschrijving
VDAB – ESR

PWA beleid ontvangsten

Federale

Uitvoering

operator

2015

RVA

Uitvoering

(Gepland)

2016 (dd

einde federale

31 mei 2017)

-4,0

-2,7

38.5,48.4

operatoren
Gedeeltelijk
31-12-2016 en
31-12-2017

VDAB - Andere
JB0-1JEC2AE-WT

Outplacement, kinderopvang
Tussenkomst SINE

RVA,

RSZ,

3,2

0,9

57,4

54,4

9,1

9,3

9,1

9,5

8,7

0,3

Blijft federaal

DIBISS
JB0-1JFG2AY-IS
VDAB – ESR 31.32
Andere WSE

Dotatie VDAB257
Opleidings- en stagepremie

RVA

Jongerenbonus, start- en stagepremie, apparaat

Niet bekend

WVG
GB0-1GFD2AA-WT

Kinderbijslag (inclusief werking)

FAMIFED

3.523,2

3.564,3

31-12-2018258

GE0-1GDD2AF-WT

Woonzorgcentra

RIZIV

1.756,0

1.834,4

31-12-2018

GB0-1GID2AY-IS

Dotatie VIPA

0,0

490,5

0,0

490,5

VIPA – ESR 52.10

Ziekenhuisinfrastructuur A1/A3

FOD

VVVL/

259

RIZIV
ESR correctie

Ziekenhuisinfrastructuur A1/A3

-240,1

260

GE0-1GDD2AJ-WT

Revalidatie

RIZIV

219,6

226,2

GE0-1GDD2AL-WT

Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)

FOD SZ

357,2

0

GB0-1GHD2AA-WT

Dotatie VSB

VSB – ESR 34.31
GE0-1GDD2AC-WT

356,0

Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)
Psychiatrische

31-12-2018
30-08-2017261

verzorgingstehuizen

en

initiatieven

FOD SZ

262

356,0

RIZIV

116,7

115,0

31-12-2018

beschut wonen
GB0-1GCD2AJ-WT

Inzetbaarheid hulpmiddelen

RIZIV

60,4

67,4

31-12-2018

GE0-1GDD2AB-WT

Palliatieve samenwerkingsverbanden, multidisciplinaire

RIZIV

13,6

11,0

31-12-2014

equipes en geïntegreerde diensten thuiszorg

(PSV)
31-12-2018
(andere)

Andere WVG

Maximumfactuur

(MF),

Algemene

werkingskosten

RIZIV

11,7

5,3

(AW), Tabaksontwenning (T)

31/12/2018
(MF, AW)
31/12/2016 (T)

EWI
EC0-1ECG5AY-IS

Dotatie Hermesfonds

Hermesfonds-

Fiscale minderinkomsten federale overheid in kader van

ECH-1ECG5AF-WT

win-winleningen

FOD FIN

0,0

1,4

0,0

1.4

Niet bekend

MOW
MBU-3MFF2AD-WT

Diverse maatregelen (apparaat)

Totaal uitgaven

Bron: Rekenhof en administratie

258

259

260
261

262

0,8

0

9.906,9

9.370,2

258 259 260 261 262

Vlaanderen plant de gezinsbijslag over te nemen vanaf 1 januari 2019 hoewel het protocol een uiterste einddatum
vermeldt van 1 januari 2020.
Wat betreft het VIPA (ziekenhuisinfrastructuur) dienen de FOD VVVL en het RIZIV in principe nog tot 33 jaar na ingebruikname van de investeringen van de bouwkalender in te staan voor de berekening en betaling via het budget financiële middelen. Nog niet alles is in gebruik genomen. De exacte datum is dus nog niet gekend (een schatting gewaagt
van 2053).
Dit wordt toegelicht in punt 5.2.3.4  Voorlopige en definitieve afrekening en 5.4.4. Toereikende budgetten.
De uitbetalingen inzake THAB van de bestaande dossiers op 31 december 2016 geschieden nu nog door de FOD SZ.
De datamigratie is gepland in augustus 2017. Normaal gezien zal Vlaanderen via de zorgkassen vanaf september 2017
zelf instaan voor de uitbetaling van de bestaande dossiers. De FOD SZ zal de komende jaren blijven instaan voor de
medische inschalingen tot Vlaanderen zijn eigen instrument zal gebruiken.
Voor 2016 werd omwille van problemen bij de bevoegdheidsoverdracht een overeenkomst gesloten waarbij de FOD
SZ de THAB nog verder beheerde, weliswaar op basis van middelen die vanuit de Vlaamse begroting ter beschikking
worden gesteld van de federale FOD SZ.
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Bijlage 6
Uitgaven op beleidskredieten via federale operatoren en in eigen beheer
(exclusief apparaatsuitgaven)
Tabel 28 – Overzichtstabel Uitgaven op beleidskredieten via federale operatoren en in
eigen beheer (exclusief apparaatsuitgaven) (in miljoen euro)

263 264 265

Overdracht van

Beleidsdomein/

Omschrijving Uitgaven

Instelling VO

federale

Uitvoering
ETP-tabel

overheid

2015
TOTAAL

263

Uitvoering 2016
TOTAAL263

Uitgaven
FB
Departement

Woonfiscaliteit

FOD FIN

1.713,8

1.719,5

1.668,0

Departement

Fiscale uitgaven diensten- en PWA-cheques

FOD FIN

218,6

143,5

164,7

VFLD

Rampenfonds

FOD BZ

12,7

0,2

6,9

FRGE

0,0

27,6

30,0

LNE
VEA

Energieleningen

WSE
Departement

Dienstencheques (uitgaven – ontvangsten)

RVA

1.052,4

1.022,7

1.120,0

Departement

RSZ doelgroepkortingen

RSZ

476,6

480,6

486,3

Departement

DIBISS (sectorale) doelgroepkortingen

DIBISS

168,4

146,3

142.4

Departement

Sectorale doelgroepkortingen

RSZ, HVKZ

20,1

47,1

46,9

Departement

Activa maatregelen

RVA

42,6

59,6

60,8

Departement

Loopbaanonderbreking publieke sector

RVA

95,8

91,5

102,0

Departement

Werkhervattingstoeslag

RVA

40,8

30,2

30,0

Departement

Betaald educatief verlof

FOD WASO/RVA

63,9

66,0

65,6

Departement

Tussenkomst sociale inschakelingseconomie (SINE)

RVA, RSZ,

59,8

57,4

54,4

DIBISS
VDAB264

Activering leefloners – subsidies

POD MI

83,2

82,4

VDAB

Activering leefloners – werkgeversbijdragen

DIBISS

32,0

28,2

30,5

VDAB264

Opleidings- en stagepremie

RVA

41,2

9,1

9,5

FAMIFED

3.528,1

3.417,1

3.454,4

264

99,4

265

WVG
Departement

Kinderbijslag (exclusief werking)

Departement

Inzetbaarheid hulpmiddelen

RIZIV

56,8

60,4

67,4

Zorg en Gezondheid

Woonzorgcentra

RIZIV

1.808,7

1.756,7

1.836,4

Zorg en Gezondheid

Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)

FOD SZ

412,1

357,2

356,0

VSB (Vlaams
Zorgfonds)
Zorg en Gezondheid

Revalidatie

RIZIV

258,9

219,6

226,2

Zorg en Gezondheid

Psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven

RIZIV

132,0

117,2

115,6

RIZIV

17,2

15,1

16,9

RIZIV/Participa-

19,0

13,7

21,0

beschut wonen
Zorg en Gezondheid

Palliatieve samenwerkingsverbanden, multidisciplinaire equipes en geïntegreerde diensten thuiszorg

Zorg en Gezondheid

Huisartskringen en impulseo

tiefonds

263

264

265

De bedragen in de kolom uitvoering TOTAAL bevatten zowel de aanrekeningen via de federale operatoren als de eigen
aanrekeningen. Als criterium voor opneming in de tabel van een maatregel wordt uitgegaan van een beleidsbudget in
de ETP-tabel dat 10 miljoen euro overschrijdt.
Volgens uitvoeringsrekeningen 2015 en 2016, respectievelijk voorgelegd door de VDAB op 30 maart 2016 en 30 maart
2017.
Inclusief 16 miljoen euro overflow (zie 5.2.3.4, deel WSE)
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Overdracht van

Beleidsdomein/

Omschrijving Uitgaven

Instelling VO
Zorg en Gezondheid

federale

Uitvoering
ETP-tabel

overheid
Preventief gezondheidsbeleid

FOD VVVL/

2015
TOTAAL

263

25,9

266

Uitvoering 2016
TOTAAL263

??

267

??

RIZIV
VIPA268

Ziekenhuisinfrastructuur A1/A3

FOD VVVL/

381,9

0,0

250,4

41,4

28,0

34,1

15,3

6,1

7,8

RIZIV
Kind en Gezin

FCUD

RKW

KB
Ag Binnenlands Beleid

Grootstedenbeleid

Bron: Rekenhof

266
267
268

266 267 268

Kan niet afgescheiden worden van de andere uitgaven preventief gezondheidsbeleid.
Kan niet afgescheiden worden van de andere uitgaven preventief gezondheidsbeleid.
Uitvoering 2016: na ESR-correctie van 240,1 miljoen euro (zie ook punt 5.2.3.4  Voorlopige en definitieve afrekening en
5.4.4. Toereikende budgetten).
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Bijlage 7
Uitgaven in eigen beheer (exclusief apparaatuitgaven)
Tabel 29 – Overzichtstabel Uitgaven in eigen beheer (exclusief apparaatsuitgaven)
(in miljoen euro)

269270

Beleidsdomein/
Begrotingsartikel

Omschrijving
maatregel

270

Overdracht van
federale

Uitvoering 2015

Uitvoering 2016

overheid

Eveneens via
federale operator

Uitgaven
FB
CBG-ACEB2AC-WT

Rampenfonds

FOD BZ

0,2

6,9

LEO-1LEB2AB-PA

Energieleningen

LEO-1LEB2AB-WT

Energiebeleid

FRGE

27,6

30,0

FRGE

3,1

LBO-1LFF2AAWT

3,6

Dierenwelzijn

FOD VVVL

0,4

LBO-1LFF4AAWT

0,8

Dierenwelzijn

FOD VVVL

0,2

0,3

JB0-1JDG2AI-WT

Ervaringsfonds

FODWASO/RVA

1,3

2,5

0,4 in 2015

JB0-1JDG2AJ-WT

Loopbaanonderbreking publieke sector

RVA

0,0

0,5

91,5 in 2015 en

JB0-1JDG2AL-WT

Dienstencheques269

RVA

1,1

843,1

1.022,3 in 2015 en

JB0-1JDG2AM-WT*

Tussenkomst startbaanovereenkomsten

FODWASO/RVA

5,9

3,0

DIBISS-bijdrageverminderingen gesco’s

DIBISS

99,3

134,6

JB0-1JDG2AS-WT*

Jongerenbonus

RSZ, DIBISS

3,6

9,1

3,4 in 2015

JB0-1JFG2AB-WT*

Start- en stagebonus

RVA

0,0

2,6

3,3 in 2015

JB0-1JFG2AB-WT*

Betaald educatief verlof

FODWASO/RVA

66,0

65,6

GB0-1GCD2AI-WT

Juridische eerstelijnsbijstand

FOD Justitie

0,8

1,0

GB0-1GCD2AK-WT

Justitiehuizen

FOD Justitie

7,0

6,7

GE0-1GDD2AF-WT**

Zorgvernieuwingsprojecten

RIZIV

0,7

1,9

LNE

WSE

JB0-1JDG2AK-WT

101,4 in 2016
278,4 in 2016

(2015)
JB0-1JDG2AS-WT*
(2016)
JB0-1JDG2AQ-WT*
(2015,2016)
JB0-1JDG2AD-WT**
(2016)

WVG

1.756,0 in 2015 en
1.834,4 in 2016

GE0-1GDD2AC-WT**

Overlegplatforms geestelijke gezondheids-

FOD VVVL

1,6

1,9

Participatie-

1,1

1,9

10,3

16,8

zorg
GE0-1GDD2AB-PA

Impulseo

GE0-1GDD2AB-WT

Impulseo

116,7 in 2015 en
115,0 in 2016

fonds
Participatiefonds
GE0-1GDD2AB-WT

Palliatieve samenwerkingsverbanden

FOD VVVL

1,5

1,5

GE0-1GDD2AB-WT

Huisartsenkringen

RIZIV

2,3

2,3

GE0-1GDD2AB-WT

Lokale multidisciplinaire netwerken

RIZIV

-

4,4

GE0-1GDD2AE-WT

Vaccinatiebeleid

RIZIV

22,5

23,7

269

270

Partieel,
* artikel bevat ook andere maatregelen in het kader van de 6de staatshervorming,
** artikel bevat ook andere maatregelen niet gerelateerd aan de staatshervorming,
*** de overgedragen middelen zijn vanaf 1 januari 2015 geïncorporeerd in de reguliere beleidskredieten.
Ook beperkte ontvangsten.

3,9 in 2015
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Beleidsdomein/
Begrotingsartikel

Omschrijving
maatregel

270

Overdracht van
federale

Uitvoering 2015

Uitvoering 2016

overheid

GE0-1GDD2AE-

Preventief gezondheidsbeleid: diverse maat-

RIZIV,

WT***

regelen271

VVVL

Kind en Gezin

FCUD

RKW

FOD

?

?

28,0

34,1

6,1

7,8

2,5

?272

0,0

0,6

Eveneens via
federale operator
9,7 in 2015 en 11,0
in 2016

KB
Ag Binnenlands

Grootstedenbeleid

Beleid
BDO-1BJC2AA-WT

Impulsbeleid

(2015)

Gelijke

kansen

Centrum

PJO-1POC2AA-WT
(2016)
MOW
MBO-1MFF4AB-WT

Verkeersveiligheidsfonds

Bron: Rekenhof271

271

272

FOD Mobiliteit

272

Screening colorectale kanker, fonds bestrijding verslavingen, nationaal plan voeding-gezondheid, preventieacties
tandheelkundigen en hitte- en zonpiekenplan.
Integratie van middelen in groter geheel op begrotingsartikel en basisallocatie.
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Bijlage 8
Gecoördineerd antwoord van de Minister-President
Geachte mevrouw de voorzitter,
Geachte heer hoofdgriffier,
Wij ontvingen op 20 september laatstleden uw ontwerpverslag van het financieel thematisch onderzoek naar de impact van de zesde staatshervorming op de Vlaamse overheid. Het
Rekenhof onderzocht in het bijzonder of de overdracht van bevoegdheden aan Vlaanderen de
vooropgestelde budgettaire ramingen volgde en of de overdracht van bevoegdheden en middelen knelpunten vertoonde.
Met dit schrijven willen we ingaan op uw vraag tot reactie op de aanbevelingen. Dit schrijven
bevat eveneens een aantal puntsgewijze opmerkingen. De opmerkingen van de diensten van
de diverse bevoegde ministers werden in dit antwoord gecoördineerd en gebundeld.
Met vriendelijke groeten,
Geert Bourgeois
Minister- President van de Vlaamse Regering
Vlaams Minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
De onderstaande alinea’s bevatten de passages uit het antwoord met de meer algemene commentaren. De punctuele opmerkingen van de verscheidene beleidsdomeinen hebben zo nodig
geleid tot rechtstreekse aanpassingen in de tekst van het verslag en zijn in de onderstaande
compilatie weergegeven met beletseltekens. Ook herhalingen van algemene commentaren zijn
op deze wijze uitgezuiverd.
Algemene waardering
Het Rekenhof schetst een accuraat beeld van de implementatie van de zesde staatshervorming binnen de Vlaamse overheid.
De Vlaamse overheid stelt vast dat het Rekenhof erkent dat zij er, ondanks de grote mate van
complexiteit en de grote tijdsdruk, in geslaagd is om de bevoegdheidsoverdrachten goed uit te
voeren: De zesde staatshervorming hield een complexe operatie in, die de betrokken administraties, mede gelet op het krappe tijdsschema, vrij goed voorbereid hebben.
Dit rapport bevat interessante conclusies en aanbevelingen. Een aantal aanbevelingen heeft
betrekking op de verdere opvolging van de zesde staatshervorming vanuit de Vlaamse overheid, een aantal heeft betrekking op de werkwijze vanuit de federale overheid en een aantal is
eerder gericht op toekomstige bevoegdheidsoverdrachten.

160

Repliek op de aanbevelingen
•

Een snellere, volledigere en accuratere informatiedoorstroming bij de voorbereiding van
bevoegdheidsoverdrachten en bij de eigenlijke implementatie ervan, is aangewezen. Zo
wordt aanbevolen dat de federale operatoren hun rapporteringen voldoende detailleren en
onderbouwen om een correcte aanrekening mogelijk te maken. De bedrijfsrevisoren dienen
voor hun controleopdracht over de noodzakelijke verantwoordingsstukken te beschikken
betreffende de aanrekeningen door de federale operatoren. De Vlaamse Regering moet de
FOD Financiën vragen maandelijks en per aanslagjaar te rapporteren over de ingekohierde
en geïnde opcentiemen, de fiscale uitgaven (belastingkredieten) en de gewestelijke personenbelasting, zoals de bijzondere financieringswet voorschrijft.

•

Er dient beter te worden gewaakt over de volledigheid van protocollen die de overgang begeleiden.

Repliek:
Binnen een interfederale taskforce werden een aantal horizontale/transversale elementen
opgelijst die in de diverse thematische protocollen geregeld moesten worden. De opmaak van
de protocollen gebeurde door deze interfederale taskforce, onder voorzitterschap van de kanselarij van de eerste minister. De thematische protocollen werden voorbereid in thematische
werkgroepen en dan voorgelegd aan de interfederale taskforce. Deze interfederale taskforce
bleef het centrale platform waarbij naargelang de besprekingen ook vertegenwoordigers van
de thematische werkgroepen op konden worden uitgenodigd. Deze werkwijze was een keuze
van het federaal niveau. Bij toekomstige oefeningen zal de Vlaamse overheid, onder andere
aan de hand van de opmerkingen bij deze protocollen, nog meer inspanningen leveren om de
volledigheid van de overgangsprotocollen te controleren en op te volgen.
•

De transparantie van de Vlaamse begroting en boekhouding over de zesde staatshervorming was voor verbetering vatbaar. De programmatoelichtingen hadden de overgehevelde
bevoegdheden – zeker in de eerste jaren na de overheveling – uitgebreid moeten bespreken,
met de nodige informatie over de kredietopbouw, de wettelijke grondslag van de bevoegdheid, een terugkoppeling naar de budgettaire boordtabel (ETP-tabel), en elke andere nodige
achtergrondinformatie. De Vlaamse overheid had de bevoegdheden minstens in het eerste
jaar na hun overdracht duidelijk zichtbaar moeten maken, zij het door ze onder te brengen
in afzonderlijke begrotingsartikels en basisallocaties, zij het door ze specifiek te coderen in
haar boekhouding.

Repliek (minister van Begroting, Financiën en Energie):
De vaststelling dat niet alle kredieten op nieuwe artikels gezet werden, is correct. Meestal was
dat echter wel het geval, zoals het Rekenhof ook vaststelt. Dat de toelichting bij de Vlaamse
begroting over de zesde staatshervorming voor verbetering vatbaar was, is wellicht zo.
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•

Een meer gerichte opvolging van alle kredieten in het kader van overgehevelde bevoegdheden
in het kader van een staatshervorming is aangewezen.

Repliek (minister van Begroting, Financiën en Energie):
Voor het gros van de overgehevelde bevoegdheden, is het mogelijk om een duidelijke opvolging te doen, zoals voor de bevoegdheden die worden uitgeoefend door de federale operatoren. Aangezien Vlaanderen echter van in het eerste jaar van de overdracht van de bevoegdheden het beleid heeft bijgestuurd, is het niet meer mogelijk om voor alle bevoegdheden
een duidelijke lijn te trekken tussen de uitgaven voor de zesde staatshervorming en andere
uitgaven. Vanuit het principe van eenheid van begroting is dat ook niet noodzakelijk.
•

Gelet op de complexiteit van bevoegdheidsoverdrachten in het kader van een staatshervorming, moet rekening worden gehouden met de vereiste voorbereidingstijd voor een dergelijke operatie en de nodige implementatietijd voor de bevoegdheidsoverdrachten. Een kortere
voorbereidingstijd kan mede oorzaak zijn van een verlengde implementatietermijn.

Repliek (minister-president):
De Vlaamse administratie heeft ter voorbereiding van de zesde staatshervorming ‘fiches
staatshervorming’ opgemaakt. Nog tijdens de besluitvormingsfase heeft de Vlaamse administratie een ‘groenboek staatshervorming’ opgemaakt met mogelijke opties. Een ‘task force
staatshervorming’ volgde alles ambtelijk op voor de hele Vlaamse overheid.
De Vlaamse overheid heeft de snelheid van de uitvoering van de staatshervorming voor een
groot gedeelte ondergaan omdat deze (federaal) politiek werden vastgelegd. We hebben
steeds rekening gehouden met de tijdsdruk met de nodige aandacht voor de continuïteit en
kwaliteitsvolle dienstverlening. De bevoegdheidsoverdrachten uit de zesde staatshervorming
hebben immers gevolgen voor zeer veel beleidsdomeinen. Dit confronteerde de Vlaamse overheid met grote uitdagingen doordat tegelijk gezorgd moest worden voor een continuïteit van
de processen en een degelijke voorbereiding van nieuwe beleidsvoornemens.
•

De bijzondere financieringswet bevat een vrij groot aantal bepalingen en bedragen die eind
2017 hun relevantie verliezen en verleende daarom een verregaande delegatiebevoegdheid
aan de Koning om te coördineren en te vereenvoudigen. Het is dan ook aangewezen er bij de
federale overheid op aan te dringen van deze bevoegdheid gebruik te maken. Een duidelijker
basistekst zal de opvolging van de uitvoering ervan vergemakkelijken.

Repliek:
Deze aanbeveling wordt onderschreven.
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•

De bijzondere financieringswet voorziet in een maandelijkse rapportering tijdens het aanslagjaar over de ingekohierde en geïnde opcentiemen, fiscale uitgaven (belastingkredieten)
en gewestelijke personenbelasting. De FOD Financiën rapporteert enkel over de gewestelijke
personenbelasting. De Vlaamse overheid dient bij de FOD dan ook aan te dringen op een
volledige rapportering.

Repliek (minister van Begroting, Financiën en Energie):
Dit is in het verleden door het Departement Financiën en Begroting ook al gevraagd aan de
FOD Financiën. Wij onderschrijven deze aanbeveling.
Hierbij kunnen we ook verwijzen naar het samenwerkingsakkoord van 7 december 2001 tussen de federale staat en de gewesten betreffende de uitwisseling van informatie in het kader
van de uitoefening van hun fiscale bevoegdheden en betreffende de overlegprocedures inzake
technische uitvoerbaarheid van door de gewesten voorgenomen wijzigingen aan de gewestelijke belastingen en inzake de technische uitvoerbaarheid van de invoering door de gewesten
van algemene belastingverminderingen of -vermeerderingen van de verschuldigde personenbelasting. Dit samenwerkingsakkoord werd niet aangepast naar aanleiding van de zesde
staatshervorming.
•

Zoals ook al gesteld in het rekeningenrapport 2016, dienen de correcte aanrekeningregels en
jaarafgrenzingen te worden gerespecteerd.

Repliek (minister van Begroting, Financiën en Energie):
Wij volgen de door het INR gehanteerde ESR aanrekeningsmethode.
•

Gelet op het onvoorziene karakter van rampen en het potentieel hoge bedrag aan schadedossiers, beveelt het Rekenhof een meer frequente rapportering over schadedossiers door
natuurrampen aan dan waarin de huidige reglementering voor de gewone schadedossiers
voorziet. Die reglementering kan het beste in deze zin worden aangepast.

Repliek (minister-president en minister van Omgeving, Natuur en Landbouw):
Naast de jaarlijkse bevraging maakt het Rampenfonds naar aanleiding van de begrotingsopmaak en de begrotingsaanpassing al een geactualiseerde raming op. Gelet op het onvoorspelbaar karakter van de rampen heeft het weinig zin om nog extra rapporteringen ex-ante in
het leven te roepen. We gaan wel alternatieven onderzoeken, bijvoorbeeld of een alternatieve
financiering in de vorm van een verzekering of fonds mogelijk is.
•

De opmaak van de begroting van het Vlaams Fonds voor Lastendelging (VFLD) dient rekening te houden met alle categorieën van uitgaven en met de billijke termijnen en doorlooptijden voor de uitbetaling van rampenschadedossiers.

Repliek (minister-president):
Het Rampenfonds engageert zich om bij alle nieuw erkende rampen een raming aan het VFLD
te bezorgen.
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•

Wat betreft de lasten uit het verleden, verdient het aanbeveling te voorzien in een gecentraliseerde inventaris van alle overgelegde informatie om het overzicht en de transparantie te
bevorderen. De Vlaamse overheid dient daarvoor ook boekhoudkundige voorzieningen aan
te leggen.

Repliek (minister van Begroting, Financiën en Energie):
Het verslag vermeldt terecht de problemen omtrent de lasten uit het verleden. Een inventarisatie van hangende en potentiële rechtsgedingen (en de financiële consequenties ervan) is
belangrijk. Dit veronderstelt evenwel een betere informatievoorziening op federaal niveau.
In een bedrijfseconomische redenering strekt het inderdaad tot aanbeveling om met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw voorzieningen aan te leggen. Hoe zinvol deze
rapportering ook is, de bedrijfseconomische boekhouding prevaleert echter niet op de
ESR-rapportering die de EU oplegt. Het verschil in aanrekeningsmoment bij de bedrijfseconomische boekhouding en de ESR-boekhouding maakt het minder zinvol om voorzieningen
aan te leggen. De ESR-aanrekeningsregels bepalen immers dat de aanrekening maar geschiedt
als er een effectieve verplichting van de Vlaamse overheid is en houdt geen rekening met
potentiële verplichtingen.
•

Het Rekenhof beveelt aan de balans en vastgoeddatabank te controleren op volledigheid en
de nodige besluiten te nemen met betrekking tot de eigendomsoverdracht van gebouwen.

Repliek (minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding):
Op basis van de beschikbare overdrachtslijsten zal de vastgoeddatabank geactualiseerd worden. Alle vastgoedbeheerders dienen elk het vastgoed in hun beheer in de vastgoeddatabank
bij te werken. Op een volgend vastgoedforum zal de actualisatie geagendeerd worden om de
verschillende vastgoedbeheerders in de vastgoeddatabank hierop te attenderen.
In het kader van de lopende inventarisatie-oefening zal er een afstemming gebeuren tussen de
vastgoeddatabank en de boekhoudkundige inventaris.
Puntsgewijze opmerkingen
(…)
Opmerkingen bij de voorlopige algemene conclusies
•

De bevoegdheidsoverdrachten vonden evenmin altijd vlot plaats en vereisten vaak verlengingen van overgangsprotocollen, federaal beheer of federale ondersteuning. Voor Vlaanderen
is dat, behalve door de complexiteit van de overdrachten, mede in de hand gewerkt door de
beleidskeuze de overgenomen bevoegdheden vaak eerst te hervormen of te integreren in al
bestaande Vlaamse maatregelen.

De Vlaamse overheid heeft in de eerste plaats steeds geopteerd voor continuïteit en kwaliteit
van de dienstverlening.
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•

Voor het Rampenfonds zullen er vanaf 2017 aanzienlijke kredietverhogingen nodig zijn doordat de klimaatverandering een toenemend risico op natuurrampen meebrengt, en gelet op
de vereiste van een redelijke dossierafhandelingstermijn.

Er is ondertussen al bijkomend aangeworven. Zie eerder in de opmerkingen.
•

Wat betreft de lasten uit het verleden, verdient het aanbeveling te voorzien in een gecentraliseerde inventaris van alle overgelegde informatie om het overzicht en de transparantie te
bevorderen. De Vlaamse overheid dient daarvoor ook boekhoudkundige voorzieningen aan
te leggen.

In een bedrijfseconomische redenering strekt het inderdaad tot aanbeveling om met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw voorzieningen aan te leggen. Hoe zinvol deze rapportering ook is, de bedrijfseconomische boekhouding prevaleert echter niet op de ESRrapportering die door Europa wordt opgelegd. Het verschil in aanrekeningsmoment bij de
bedrijfseconomische boekhouding en de ESR-boekhouding maakt het minder zinvol om
voorzieningen aan te leggen. De ESR-aanrekeningsregels stellen immers dat de aanrekening
maar geschiedt als er een effectieve verplichting van de Vlaamse overheid is en houdt geen
rekening met potentiële verplichtingen.
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Bijlage 9
Antwoord van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Geachte mevrouw,
Ik heb met belangstelling kennis genomen van het uitgebreide onderzoek naar de impact van
de 6de staatshervorming op de diensten van de Vlaamse overheid en kan de algemene conclusies ervan ook onderschrijven.
Aangezien de voorziene termijn voor de implementatie van de staatshervorming zeer kort was
en de complexiteit van een aantal van de over te nemen bevoegdheden zeer groot, heeft het
onze diensten voor grote uitdagingen gesteld om deze te integreren binnen de diensten van
de Vlaamse overheid. Ik wens dan ook nog eens te benadrukken dat er enorme inspanningen hierrond geleverd zijn en dat rekening houdend met de personeelsmatige en budgettaire
restricties. De geformuleerde aanbevelingen zullen ongetwijfeld een bijkomende goede basis
vormen om ook de volgende stappen in de integratie van de bevoegdheden correct te zetten.
Graag wil ik toch nog wijzen op een aantal specifieke knelpunten die vanuit ons beleidsdomein zijn vastgesteld bij de implementatie zesde staatshervorming en die in meer of mindere
mate ook in de conclusies van het rapport zijn meegenomen:
-

Voor een aantal overgedragen bevoegdheden die gepaard gaan met grote budgettaire
massa’s zijn amper of geen personeelsleden en werkingskrediet overgedragen. De grootste
problematiek stelt zich hier bij de overgedragen RIZIV-bevoegdheden. De inkanteling van
deze bevoegdheden is quasi volledig dienen te gebeuren binnen de bestaande personeelskaders en ook na afloop van het overgangsprotocol in 2019 komen hier amper personeelsleden over. Daarnaast zijn ook amper werkingskosten opgenomen in de ETP-tabel, terwijl
de budgettaire massa van deze bevoegdheden meer dan 2 miljard euro omvat.
Ook bij de justitiehuizen is door de Vlaamse Regering al tot een bijkomende aanwerving
justitie-assistenten dienen overgegaan te worden.
Ook wat de bevoegdheid gezinsbijslagen betreft wordt in de loop van de overgangsperiode
alle beleidsvoorbereiding opgevangen binnen de bestaande personeelskaders Kind en
Gezin.

-

Er zijn geen investeringskredieten overgedragen en tijdens de overgangsperiode worden
alle werkingskosten nog benut door de federale operatoren. Dit betekent dat voor de voorbereidende investeringen, vooral op het vlak van informatica, telkens specifieke oplossingen zijn gezocht moeten worden.

-

Ten slotte wens ik de aandacht van het Rekenhof ook te vestigen op de overdracht van
de gebouwen Famifed, waarover de afspraken nog geformaliseerd dienen te worden,
maar waar in het verslag van het Rekenhof niet naar verwezen wordt. Indien dat voor het
Rekenhof nog mogelijk blijkt zou een onderzoek van deze overdracht een waardevolle aanvulling zijn op het huidige verslag.
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Als bijlage vindt u nog een overzicht met punctuele opmerkingen op het onderzoek, dewelke
normaliter ook verwerkt zijn in het generieke antwoord van de Vlaamse Regering.
Met vriendelijke groeten,
Jo Vandeurzen
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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Bijlage 10
Ondersteunend onderzoek: financiering Vlaams Fonds voor de Lastendelging
na de zesde staatshervorming
1

Inleiding

De zesde staatshervorming heeft een impact op het VFLD, enerzijds door de overdracht van
bepaalde lasten uit het verleden, en anderzijds doordat de budgetten voor de schadevergoeding uitbetaald voor het Rampenfonds en het Landbouwrampenfonds erin zijn ondergebracht. Onder meer tijdens de bespreking van de initiële begroting 2017 in het Vlaams
Parlement rees de vraag naar de toereikendheid van het budget bij het VFLD en naar de communicatie tussen het Rampenfonds en het VFLD. In het kader van zijn onderzoek heeft het
Rekenhof ook andere aspecten van het Rampenfonds onderzocht, zoals de personeelsbezetting. Het Rekenhof steunde zijn onderzoek op informatie die het al verzamelde in het kader
van zijn onderzoek naar de impact van de zesde staatshervorming. Het vulde die aan met
een interview bij het Rampenfonds en informatie die het inzamelde bij het VFLD tijdens zijn
controle op de jaarrekening 2016.
2 Overgedragen lasten uit het verleden
In antwoord op de vraag naar de mogelijke impact van lasten uit het verleden heeft het VFLD
geantwoord met een verwijzing naar de inventaris die resulteert uit de jaarlijkse bevraging van
de beleidsdomeinen273 over schadedossiers274 die potentieel ten laste van het VFLD kunnen
vallen. Volgens het VFLD zullen die lasten in de inventaris van het VFLD verschijnen indien ze
ingevolge die bevraging worden doorgegeven. In die zin is het proces volgens de administratie
onder controle.
Het VFLD is afhankelijk van de diverse beleidsdomeinen voor de aanlevering van gegevens
over mogelijke schadedossiers die kunnen voortvloeien uit de zesde staatshervorming, zonder
garantie te hebben over de volledigheid van de gemelde gegevens, behoudens een in de regelgeving van het VFLD ingeschreven sanctiemechanisme voor het niet melden van bepaalde
schadedossiers.
Het Rekenhof heeft tot op heden niet vastgesteld dat overgedragen dossiers die volgens de
regelgeving in aanmerking komen voor een VFLD-tegemoetkoming, niet werden gemeld aan
het VFLD. De overdracht van lasten uit het verleden is overigens nog niet voltooid, aangezien
bepaalde bevoegdheden nog niet zijn overgedragen.

273

274

Het VFLD dient, op grond van artikel 1/1 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling
van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging, eenmaal per jaar op
de hoogte te worden gehouden via de bevraging van de beleidsdomeinen en door de opmaak van een inventaris van
schadedossiers die ten laste van het VFLD (kunnen) vallen.
Volgens artikel 1, § 1, 5°, van het besluit van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking
en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging moet onder schadedossier worden begrepen: een geschil
waarbij een partij werd gedagvaard, of waarbij een verzoekschrift overeenkomstig artikel 1027 of 1034quinquies van het
Gerechtelijk wetboek naar de griffie werd toegezonden of ter griffie werd neergelegd.
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3 Uitbetalingen voor het Rampenfonds (RF) en Landbouwrampenfonds (LRF)
3.1

Taakverdeling tussen LRF, RF en VFLD

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen algemene rampen (algemene schade
en eventueel landbouwschade) en landbouwrampen (enkel landbouwschade, bijvoorbeeld
door vorst). Voor die materies zijn respectievelijk het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
(Rampenfonds) en het beleidsdomein Landbouw en Visserij (Landbouwrampenfonds) verantwoordelijk. In de praktijk beheert het beleidsdomein Landbouw en Visserij alleen de
erkenning van de landbouwrampen. Ingevolge een protocol tussen beide beleidsdomeinen
neemt het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur de afhandeling van de schadedossiers voor
zijn rekening, zowel voor de algemene rampen als voor de landbouwrampen. Het VFLD staat
altijd in voor de uitbetaling van de schadevergoedingen.
3.2

Raming van schadebedragen ten laste van het Rampenfonds

De ramingen van de aantallen dossiers en gemiddelde schadebedragen, die als insteek voor
de begroting dienen, kennen in eerste instantie een grote foutenmarge. Gemeenten geven
alle schade door, ook deze die het Rampenfonds en het VFLD niet vergoeden. Op basis van
historische gegevens poogt het Rampenfonds vervolgens een inschatting te maken van de verwachte schadedossiers en gemiddelde schadebedragen. Dat gaat met moeilijkheden gepaard.
Naarmate de dossierbehandeling vordert, stuurt het VFLD de ramingen bij.
3.3

Procesverloop en procesbewaking bij het Rampenfonds

Het Rampenfonds heeft zijn uitgeschreven processchema voor de behandeling van dossiers
aan het Rekenhof overgelegd. Het proces eindigt met de communicatie van de gegevens aan
het VFLD voor de uitvoering van de betalingen.
Het Rampenfonds deelde het Rekenhof mee dat het sinds maart 2017 aan het bevoegde kabinet maandelijks een statistiek overlegt met de doorlooptijden275. Behalve die maandelijkse
rapportering beschikt het team Rampenfonds over gegevens die het in Excel bijhoudt. Zo kan
het op grond van historische cijfers voor iedere nieuwe ramp een eerste schatting maken van
de kosten ten laste van het Rampenfonds op basis van de schadegegevens die de gemeenten
overleggen. De excelgegevens laten ook toe de afhandeling van elke ramp afzonderlijk op te
volgen. Zo kan het fonds op ieder ogenblik aangeven hoeveel dossiers al in behandeling zijn.
Half april 2017 waren voor het dossier van de langdurige regenval van 27 mei 2016 tot 26 juni
2016 ongeveer 1.260 van de verwachte 5.900 dossiers in behandeling.
3.4

Personeelsbezetting en productiviteit

De staatshervorming bracht alleen een overdracht van personeel aan het Rampenfonds mee,
niet aan het Landbouwrampenfonds. Door diverse factoren (minder personeelsleden overgekomen van het federale niveau dan gepland, afvloeiingen) waren vorig jaar slechts 3,4 VTE
belast met dossierbehandeling. Dit personeelsaantal gaf aanleiding tot een trage afhandeling
van dossiers en tot tien bijkomende wervingen. Volgens het Rampenfonds waren er moeilijk275

De afhandelingstijd per dossier is variabel, maar beloopt minimaal verschillende maanden.
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heden om de vacante functies in te vullen bij gebrek aan kandidaten. Uiteindelijk vond de
laatste aanwerving plaats op 1 mei 2017. Na een proces van personeelsmutaties kon het fonds
het aantal VTE belast met dossierbehandeling verhogen tot 10,5276. De nieuwe VTE dienen
zich uiteraard in te werken.
In 2016 ging het fonds ervan uit dat één VTE één dossier per dag kan afhandelen. In totaal gaat
het om twintig dossiers per maand gedurende tien maanden per jaar.
3.5

Informatieverstrekking RF, LRF aan het VFLD

De informatieverstrekking van het Rampenfonds en het Landbouwrampenfonds aan het
VFLD over de vereiste kredieten beperkte zich in 2015 tot de jaarlijkse bevraging van de
beleidsdomeinen op het jaareinde. In 2016 heeft het rampenfonds over die bevraging zelfs
geen gegevens aan het VFLD bezorgd.
Gelet op het onvoorzienbare karakter van rampen en het potentieel hoge bedrag aan schadedossiers door natuurrampen, lijkt een meer frequente rapportering van dit soort van schadedossiers aangewezen, meer dan voorzien in de huidige reglementering voor de gewone schadedossiers. Een ontwerpprotocol tussen het Landbouwrampenfonds en het VFLD heeft voorzien
in informatiedoorstroming op het moment van de agendering op de Vlaamse Regering van
het ontwerpbesluit tot erkenning als landbouwramp. De informatie omvat onder meer een
raming van het uit te betalen bedrag. Een analoog ontwerpprotocol tussen het Rampenfonds
en het VFLD staat niet op stapel. Het VFLD meldde wel al op de hoogte te worden gebracht
van de erkenning van een natuurramp door de Vlaamse Regering. Een meer formele regeling
is evenwel aangewezen. Het verdient dan ook aanbeveling de reglementering in die zin aan
te passen, bijvoorbeeld door toevoeging van een verplichte rapportering in de erkenningsfase
van een ramp, opdat een betere budgettering mogelijk wordt.
Na de verzending van de vergoedingsbeslissing ontvangt het VFLD de opdracht tot uitbetaling van de tegemoetkoming. Op dat vlak heeft het Rekenhof geen problemen geconstateerd.
3.6 Toereikendheid voorziene kredietniveau VFLD komende jaren
De begrotingen 2015 en 2016 van het VFLD bevatten een krediet van 12,7 miljoen euro. Dat
steunde op de budgetten van het federale niveau die de zesde staatshervorming overhevelde.
In 2016 stonden het Rampenfonds en het LRF in voor ongeveer 6,9 miljoen euro uitgaven. Een
budget van 12,7 miljoen euro kan in de toekomst wellicht ontoereikend blijken, gelet op de
regenvalramp van 2016 (regenval van 27 mei tot 26 juni met een geraamde schade van meer
dan 100 miljoen euro), de klimaatverandering en de toenemende druk van de burger, die sneller een schadeclaim indient en een correcte en snelle betaling verwacht.
Bij de begrotingsaanpassing (BA) 2017 van het VFLD werd voorgesteld het beschikbare krediet
substantieel op te trekken, tot bijna 58 miljoen euro. In juni 2017 zou volgens de administratie
een evaluatie plaatsvinden van de eventuele nood aan bijkomende kredieten. De opwaartse
bijstelling van het krediet is overwegend te wijten aan de regenvalramp van 2016. Die illus-

276

Er zijn in totaal 10 personeelsleden door interne mutatie toegewezen aan het Rampenfonds. Niet ieder personeelslid
van het Rampenfonds houdt zich bezig met dossierbehandeling.
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treert de moeilijkheid accuraat te ramen (zie punt 2.2). Op grond van historische gegevens
voor soortgelijke rampen ging het VFLD uit van 5.000 schadedossiers, met een gemiddeld
schadebedrag per dossier van 22.301 euro. Uiteindelijk ging het om ongeveer 5.900 dossiers.
Uitgaande van het gemiddelde schadebedrag van 22.300 euro dat de toelichting bij de aangepaste begroting 2017 van het VFLD vermeldt, is dus een bedrag van bijna 132 miljoen euro
nodig.
De berekening van het voorziene krediet gaat ervan uit dat geen enkel dossier met andere
rampen die in 2016 of nadien werden erkend, zal worden betaald zolang de ramp van 27 mei
tot 26 juni 216 niet is afgehandeld. Het nieuwe rampendecreet277, dat slaat op rampen vanaf
1 maart 2017, had nochtans de bedoeling te streven naar optimalisering, vereenvoudiging en,
in het bijzonder, de bepaling van billijke termijnen en doorlooptijden en een degelijke kostenbeheersing. Dat die rampen pas vanaf 2019 vergoed zullen worden278, spoort niet met de
doelstelling van het nieuwe decreet.
4 Conclusie
De informatieverstrekking van het Rampenfonds en het Landbouwrampenfonds aan het
VFLD is niet op formele wijze geregeld. Gelet op het huidige aantal te behandelen dossiers en
de huidige personeelsbezetting dreigt het voornemen ieder dossier binnen de twee jaar af te
handelen, niet te worden gehaald.
De opmaak van de begroting van het VFLD dient rekening te houden met alle categorieën van
uitgaven en met billijke termijnen en doorlooptijden voor de uitbetaling van rampenschadedossiers. De kredietverhoging bij de begrotingsaanpassing 2017 zal wellicht niet volstaan,
gelet op het toegenomen aantal rampenschadedossiers.
5 Antwoord minister
De Vlaamse minister van Begroting en Financiën antwoordde279 dat hij nog dit jaar werk zou
maken van een formele regeling van de informatieverstrekking van het Rampenfonds en het
Landbouwrampenfonds aan het VFLD. Hij wees erop dat de afgelopen maanden bijkomende
aanwervingen plaatsvonden, zodat de dossierafhandelingen kunnen worden versneld. Tot slot
deelde hij mee dat bij de opmaak van de begroting (BA 2017) al rekening werd gehouden met
het toegenomen aantal rampendossiers. Het budget van het VFLD voor 2017 steeg van 26, 2
miljoen EUR tot 57,8 miljoen EUR. Ook voor 2018 zou het de bedoeling zijn het budget verder
te verhogen.
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Decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het
Vlaamse Gewest.
Tenzij wordt afgestapt van het principe First in, First out, waardoor andere dossiers zullen worden vertraagd.
Brief van 12 juli 2017, kenmerk FB/FDR-RCA/MD/ VFLD 2016.
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